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อภิธมฺมปฏเก วิภงฺโค
__________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ขนฺธวิภงฺโค
[๑] ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๒] ตตฺถ กตโม รูปกฺขนฺโธ ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน
วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓] ตตฺถ กตม รูป อตีต ย รูป อตีต นิรุทฺธ วิคต
วิปริณต อตฺถงฺคต อพฺภตฺถงฺคต อุปฺปชฺชิตฺวา วิคต อตีต
อตีตเสน สงฺคหิต จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน
อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ รูป อตีต ฯ ตตฺถ กตม รูป อนาคต
ย รูป อชาต อภูต อสฺชาต อนิพฺพตฺต อนภินิพฺพตฺต อปาตุภูต
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อนุปฺปนฺน อสมุปฺปนฺน อนุฏิต อสมุฏิต อนาคต อนาคตเสน
สงฺคหิต จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย
รูป อิท วุจจฺ ติ รูป อนาคต ฯ ตตฺถ กตม รูป ปจฺจุปฺปนฺน
ย รูป ชาต ภูต สฺชาต นิพพฺ ตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต
อุปฺปนฺน สมุปฺปนฺน อุฏิต สมุฏิต ปจฺจุปฺปนฺน ปุจฺจุปฺปนฺนเสน
สงฺคหิต จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย
รูป อิท วุจฺจติ รูป ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
[๔] ตตฺถ กตม รูป อชฺฌตฺต ย รูป เตส เตส สตฺตาน
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยก ปาฏิปุคฺคลิก อุปาทินนฺ  จตฺตาโร จ
มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ รูป
อชฺฌตฺต ฯ ตตฺถ กตม รูป พหิทฺธา ย รูป เตส เตส ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยก ปาฏิปุคฺคลิก อุปาทินฺน จตฺตาโร
จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ
รูป พหิทฺธา ฯ
[๕] ตตฺถ กตม รูป โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
อิท วุจฺจติ รูป โอฬาริก ฯ ตตฺถ กตม รูป สุขุม
อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิท วุจฺจติ รูป สุขุม ฯ
[๖] ตตฺถ กตม รูป หีน ย รูป เตส เตส สตฺตาน
อฺุาต อวฺาต หีฬติ  ปริภูต อจิตีกต หีน หีนมต หีนสมฺมต
อนิฏ อกนฺต อมนาป รูปา สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา อิท วุจฺจติ รูป หีน ฯ ตตฺถ กตม รูป ปณีต ย รูป
เตส เตส สตฺตาน อนฺุาต อนวฺาต อหีฬิต อปริภูต จิตีกต
ปณีต ปณีตมต ปณีตสมฺมต อิฏ กนฺต มนาป รูปา สทฺทา
คนฺธา รสา โผฏพฺพา อิท วุจฺจติ รูป ปณีต ฯ ต ต วา
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ปน รูป อุปาทาย อุปาทาย รูป หีน ปณีต ทฏพฺพ ฯ
[๗] ตตฺถ กตม รูป ทูเร อิตฺถนิ ฺทฺริย ฯเปฯ กพฬิงฺกาโร
อาหาโร ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป อนาสนฺเน อนุปกฺกฏเ
ทูเร อสนฺติเก อิท วุจฺจติ รูป ทูเร ฯ ตตฺถ กตม รูป สนฺติเก
จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป
อาสนฺเน อุปกฺกฏเ อวิทูเร สนฺติเก อิท วุจฺจติ รูป สนฺติเก ฯ
ต ต วา ปน รูป อุปาทาย อุปาทาย รูป ทูเร สนฺติเก ทฏพฺพ ฯ
[๘] ตตฺถ กตโม เวทนากฺขนฺโธ ยากาจิ เวทนา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา
หีนา วา ปณีตา วา ยา ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ เวทนากฺขนฺโธ ฯ
[๙] ตตฺถ กตมา เวทนา อตีตา ยา เวทนา อตีตา นิรุทฺธา
วิคตา วิปริณตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตา
อตีตา อตีตเสน สงฺคหิตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อย วุจฺจติ เวทนา อตีตา ฯ ตตฺถ กตมา
เวทนา อนาคตา ยา เวทนา อชาตา อภูตา อสฺชาตา อนิพฺพตฺตา
อนภินิพฺพตฺตา อปาตุภูตา อนุปฺปนฺนา อสมุปฺปนฺนา อนุฏิตา
อสมุฏิตา อนาคตา อนาคตเสน สงฺคหิตา สุขา เวทนา ทุกฺขา
เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ เวทนา อนาคตา ฯ
ตตฺถ กตมา เวทนา ปจฺจุปฺปนฺนา ยา เวทนา ชาตา ภูตา
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สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา สมุปฺปนฺนา
อุฏิตา สมุฏิตา ปจฺจุปฺปนฺนา ปจฺจุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา สุขา
เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ เวทนา
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
[๑๐] ตตฺถ กตมา เวทนา อชฺฌตฺตา ยา เวทนา เตส เตส
สตฺตาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินฺนา สุขาพ
เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ เวทนา
อชฺฌตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา เวทนา พหิทฺธา ยา เวทนา เตส
เตส ปรสตฺตาน ปรปุคคฺ ลาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา
อุปาทินฺนา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย วุจฺจติ เวทนา พหิทฺธา ฯ
[๑๑] ตตฺถ กตมา เวทนา โอฬาริกา สุขุมา อกุสลา เวทนา
โอฬาริกา กุสลาพฺยากตา เวทนา สุขุมา กุสลากุสลา เวทนา
โอฬาริกา อพฺยากตา เวทนา สุขุมา ทุกฺขา เวทนา โอฬาริกา
สุขา จ อทุกฺขมสุขา จ เวทนา สุขุมา สุขทุกฺขา เวทนา
โอฬาริกา อทุกฺขมสุขา เวทนา สุขุมา อสมาปนฺนสฺส เวทนา
โอฬาริกา สมาปนฺนสฺส เวทนา สุขุมา สาสวา เวทนา โอฬาริกา
อนาสวา เวทนา สุขุมา ต ต วา ปน เวทน อุปาทาย อุปาทาย
เวทนา โอฬาริกา สุขุมา ทฏพฺพา ฯ
[๑๒] ตตฺถ กตมา เวทนา หีนา ปณีตา อกุสลา เวทนา หีนา
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กุสลาพฺยากตา เวทนา ปณีตา กุสลากุสลา เวทนา หีนา อพฺยากตา
เวทนา ปณีตา ทุกฺขา เวทนา หีนา สุขา จ อทุกฺขมสุขา จ
เวทนา ปณีตา สุขทุกฺขา เวทนา หีนา อทุกฺขมสุขา เวทนา
ปณีตา อสมาปนฺนสฺส เวทนา หีนา สมาปนฺนสฺส เวทนา ปณีตา
สาสวา เวทนา หีนา อนาสวา เวทนา ปณีตา ต ต วา ปน
เวทน อุปาทาย อุปาทาย เวทนา หีนา ปณีตา ทฏพฺพา ฯ
[๑๓] ตตฺถ กตมา เวทนา ทูเร อกุสลา เวทนา กุสลาพฺยากตาหิ
เวทนาหิ ทูเร กุสลาพฺยากตา เวทนา อกุสลาย เวทนาย
ทูเร กุสลา เวทนา อกุสลาพฺยากตาหิ เวทนาหิ ทูเร อกุสลาพฺยากตา
เวทนา กุสลาย เวทนาย ทูเร อพฺยากตา เวทนา กุสลากุสลาหิ
เวทนาหิ ทูเร กุสลากุสลา เวทนา อพฺยากตาย เวทนาย
ทูเร ทุกฺขา เวทนา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ ทูเร สุขา
จ อทุกฺขมสุขา จ เวทนา ทุกฺขาย เวทนาย ทูเร สุขา เวทนา
ทุกฺขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ ทูเร ทุกฺขา จ อทุกฺขมสุขา
จ เวทนา สุขาย เวทนาย ทูเร อทุกฺขมสุขา เวทนา สุขทุกฺขาหิ
เวทนาหิ ทูเร สุขทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
ทูเร อสมาปนฺนสฺส เวทนา สมาปนฺนสฺส เวทนาย ทูเร สมาปนฺนสฺส
เวทนา อสมาปนฺนสฺส เวทนาย ทูเร สาสวา เวทนา
อนาสวาย เวทนาย ทูเร อนาสวา เวทนา สาสวาย เวทนาย
ทูเร อย วุจฺจติ เวทนา ทูเร ฯ ตตฺถ กตมา เวทนา สนฺติเก
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อกุสลา เวทนา อกุสลาย เวทนาย สนฺติเก กุสลา เวทนา กุสลาย
เวทนาย สนฺติเก อพฺยากตา เวทนา อพฺยากตาย เวทนาย สนฺติเก
ทุกฺขา เวทนา ทุกฺขาย เวทนาย สนฺติเก สุขา เวทนา สุขาย
เวทนาย สนฺติเก อทุกขฺ มสุขา เวทนา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สนฺติเก อสมาปนฺนสฺส เวทนา อสมาปนฺนสฺส เวทนาย สนฺติเก
สมาปนฺนสฺส เวทนา สมาปนฺนสฺส เวทนาย สนฺติเก สาสวา เวทนา
สาสวาย เวทนาย สนฺตเิ ก อนาสวา เวทนา อนาสวาย เวทนาย
สนฺติเก อย วุจฺจติ เวทนา สนฺติเก ฯ ต ต วา ปน เวทน
อุปาทาย อุปาทาย เวทนา ทูเร สนฺติเก ทฏพฺพา ฯ
[๑๔] ตตฺถ กตโม สฺากฺขนฺโธ ยากาจิ สฺา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา
วา หีนา วา ปณีตา วา ยา ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๑๕] ตตฺถ กตมา สฺา อตีตา ยา สฺา อตีตา นิรุทธฺ า
วิคตา วิปริณตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตา
อตีตา อตีตเสน สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา โสตสมฺผสฺสชา
สฺา ฆานสมฺผสฺสชา สฺา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา สฺา กายสมฺผสฺสชา
สฺา มโนสมฺผสฺสชา สฺา อย วุจฺจติ สฺา
อตีตา ฯ ตตฺถ กตมา สฺา อนาคตา ยา สฺา อชาตา
อภูตา อสฺชาตา อนิพฺพตฺตา อนภินิพฺพตฺตา อปาตุภูตา อนุปฺปนฺนา
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อสมุปฺปนฺนา อนุฏิตา อสมุฏิตา อนาคตา อนาคตเสน
สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา สฺา
อย วุจฺจติ สฺา อนาคตา ฯ ตตฺถ กตมา สฺา ปจฺจุปฺปนฺนา
ยา สฺา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา
ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา สมุปฺปนฺนา อุฏิตา สมุฏิตา ปจฺจุปฺปนฺนา
ปจฺจุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา
สฺา อย วุจฺจติ สฺา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
[๑๖] ตตฺถ กตมา สฺา อชฺฌตฺตา ยา สฺา เตส เตส
สตฺตาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินฺนา จกฺขุสมฺผสฺสชา
สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา สฺา อย วุจฺจติ
สฺา อชฺฌตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา สฺา พหิทฺธา ยา สฺา
เตส เตส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา
ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินฺนา จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา
สฺา อย วุจฺจติ สฺา พหิทฺธา ฯ
[๑๗] ตตฺถ กตมา สฺา โอฬาริกา สุขุมา ปฏิฆสมฺผสฺสชา
สฺา โอฬาริกา อธิวจนสมฺผสฺสชา สฺา สุขุมา อกุสลา สฺา
โอฬาริกา กุสลาพฺยากตา สฺา สุขุมา กุสลากุสลา สฺา
โอฬาริกา อพฺยากตา สฺา สุขุมา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สฺา โอฬาริกา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ
สมฺปยุตฺตา สฺา สุขุมา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา
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โอฬาริกา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา สุขุมา
อสมาปนฺนสฺส สฺา โอฬาริกา สมาปนฺนสฺส สฺา สุขุมา
สาสวา สฺา โอฬาริกา อนาสวา สฺา สุขุมา ต ต
วา ปน สฺ อุปาทาย อุปาทาย สฺา โอฬาริกา สุขุมา
ทฏพฺพา ฯ
[๑๘] ตตฺถ กตมา สฺา หีนา ปณีตา อกุสลา สฺา หีนา
กุสลาพฺยากตา สฺา ปณีตา กุสลากุสลา สฺา หีนา อพฺยากตา
สฺา ปณีตา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา
หีนา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา
ปณีตา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา หีนา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา ปณีตา อสมาปนฺนสฺส
สฺา หีนา สมาปนฺนสฺส สฺา ปณีตา สาสวา สฺา หีนา
อนาสวา สฺา ปณีตา ต ต วา ปน สฺ อุปาทาย อุปาทาย
สฺา หีนา ปณีตา ทฏพฺพา ฯ
[๑๙] ตตฺถ กตมา สฺา ทูเร อกุสลา สฺา กุสลาพฺยากตาหิ
สฺาหิ ทูเร กุสลาพฺยากตา สฺา อกุสลาย สฺาย
ทูเร กุสลา สฺา อกุสลาพฺยากตาหิ สฺาหิ ทูเร อกุสลาพฺยากตา
สฺา กุสลาย สฺาย ทูเร อพฺยากตา สฺา
กุสลากุสลาหิ สฺาหิ ทูเร กุสลากุสลา สฺา อพฺยากตาย
สฺาย ทูเร ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา สุขาย จ
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อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตาหิ สฺาหิ ทูเร สุขาย จ
อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาย สฺาย ทูเร สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา
ทุกฺขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตาหิ สฺาหิ ทูเร
ทุกฺขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาย สฺาย ทูเร อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สฺา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตาหิ สฺาหิ ทูเร
สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สฺา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาย สฺาย ทูเร อสมาปนฺนสฺส สฺา สมาปนฺนสฺส
สฺาย ทูเร สมาปนฺนสฺส สฺา อสมาปนฺนสฺส สฺาย ทูเร
สาสวา สฺา อนาสวาย สฺาย ทูเร อนาสวา สฺา สาสวาย
สฺาย ทูเร อย วุจฺจติ สฺา ทูเร ฯ ตตฺถ กตมา สฺา
สนฺติเก อกุสลา สฺา อกุสลาย สฺาย สนฺติเก กุสลา
สฺา กุสลาย สฺาย สนฺติเก อพฺยากตา สฺา อพฺยากตาย
สฺาย สนฺติเก ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา ทุกขฺ าย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาย สฺาย สนฺติเก สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สฺา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาย สฺาย สนฺติเก อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สฺา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาย
สฺาย สนฺติเก อสมาปนฺนสฺส สฺา อสมาปนฺนสฺส สฺาย
สนฺติเก สมาปนฺนสฺส สฺา สมาปนฺนสฺส สฺาย สนฺติเก สาสวา
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สฺา สาสวาย สฺาย สนฺติเก อนาสวา สฺา อนาสวาย
สฺาย สนฺติเก อย วุจฺจติ สฺา สนฺติเก ฯ ต ต วา ปน
สฺ อุปาทาย อุปาทาย สฺา ทูเร สนฺติเก ทฏพฺพา ฯ
[๒๐] ตตฺถ กตโม สงฺขารกฺขนฺโธ เยเกจิ สงฺขารา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา
หีนา วา ปณีตา วา เย ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๒๑] ตตฺถ กตเม สงฺขารา อตีตา เย สงฺขารา อตีตา นิรุทฺธา
วิคตา วิปริณตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตา
อตีตา อตีตเสน สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา โสตสมฺผสฺสชา
เจตนา ฆานสมฺผสฺสชา เจตนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เจตนา กายสมฺผสฺสชา
เจตนา มโนสมฺผสฺสชา เจตนา อิเม วุจฺจนฺติ สงฺขารา
อตีตา ฯ ตตฺถ กตเม สงฺขารา อนาคตา เย สงฺขารา อชาตา
อภูตา อสฺชาตา อนิพฺพตฺตา อนภินิพฺพตฺตา อปาตุภูตา อนุปฺปนฺนา
อสมุปฺปนฺนา อนุฏิตา อสมุฏิตา อนาคตา อนาคตเสน
สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา
อิเม วุจฺจนฺติ สงฺขารา อนาคตา ฯ ตตฺถ กตเม สงฺขารา ปจฺจุปฺปนฺนา
เย สงฺขารา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา
อุปฺปนฺนา สมุปฺปนฺนา อุฏิตา สมุฏิตา ปจฺจุปฺปนฺนา
ปจฺจุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺ-
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ผสฺสชา เจตนา อิเม วุจฺจนฺติ สงฺขารา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
[๒๒] ตตฺถ กตเม สงฺขารา อชฺฌตฺตา เย สงฺขารา เตส เตส
สตฺตาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินฺนา จกฺขุสมฺผสฺสชา
เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา อิเม วุจฺจนฺติ
สงฺขารา อชฺฌตฺตา ฯ ตตฺถ กตเม สงฺขารา พหิทฺธา เย สงฺขารา
เตส เตส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา
อุปาทินฺนา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา
เจตนา อิเม วุจฺจนฺติ สงฺขารา พหิทฺธา ฯ
[๒๓] ตตฺถ กตเม สงฺขารา โอฬาริกา สุขุมา อกุสลา สงฺขารา
โอฬาริกา กุสลาพฺยากตา สงฺขารา สุขุมา กุสลากุสลา สงฺขารา
โอฬาริกา อพฺยากตา สงฺขารา สุขุมา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สงฺขารา โอฬาริกา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา
สงฺขารา สุขุมา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สงฺขารา โอฬาริกา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา สุขุมา อสมาปนฺนสฺส
สงฺขารา โอฬาริกา สมาปนฺนสฺส สงฺขารา สุขุมา สาสวา สงฺขารา
โอฬาริกา อนาสวา สงฺขารา สุขุมา เต เต วา ปน สงฺขาเร
อุปาทาย อุปาทาย สงฺขารา โอฬาริกา สุขุมา ทฏพฺพา ฯ
[๒๔] ตตฺถ กตเม สงฺขารา หีนา ปณีตา อกุสลา สงฺขารา
หีนา กุสลาพฺยากตา สงฺขารา ปณีตา กุสลากุสลา สงฺขารา หีนา
อพฺยาตตา สงฺขารา ปณีตา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา
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หีนา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สงฺขารา
ปณีตา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สงฺขารา หีนา อทุกขฺ มสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา ปณีตา อสมาปนฺนสฺส
สงฺขารา หีนา สมาปนฺนสฺส สงฺขารา ปณีตา สาสวา สงฺขารา
หีนา อนาสวา สงฺขารา ปณีตา เต เต วา ปน สงฺขาเร
อุปาทาย อุปาทาย สงฺขารา หีนา ปณีตา ทฏพฺพา ฯ
[๒๕] ตตฺถ กตเม สงฺขารา ทูเร อกุสลา สงฺขารา กุสลาพฺยากเตหิ
สงฺขาเรหิ ทูเร กุสลาพฺยากตา สงฺขารา อกุสเลหิ สงฺขาเรหิ
ทูเร กุสลา สงฺขารา อกุสลาพฺยากเตหิ สงฺขาเรหิ ทูเร อกุสลาพฺยากตา
สงฺขารา กุสเลหิ สงฺขาเรหิ ทูเร อพฺยากตา สงฺขารา กุสลากุสเลหิ
สงฺขาเรหิ ทูเร กุสลากุสลา สงฺขารา อพฺยากเตหิ สงฺขาเรหิ
ทูเร ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย
จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ สงฺขาเรหิ ทูเร สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย
จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สงฺขารา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
สงฺขาเรหิ ทูเร สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา ทุกฺขาย จ
อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ สงฺขาเรหิ ทูเร ทุกฺขาย จ
อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา สงฺขารา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ
สงฺขาเรหิ ทูเร อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา สุขทุกฺขาหิ
เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ สงฺขาเรหิ ทูเร สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ
สมฺปยุตฺตา สงฺขารา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺเตหิ สงฺขาเรหิ
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ทูเร อสมาปนฺนสฺส สงฺขารา สมาปนฺนสฺส สงฺขาเรหิ ทูเร สมาปนฺนสฺส
สงฺขารา อสมาปนฺนสฺส สงฺขาเรหิ ทูเร สาสวา สงฺขารา
อนาสเวหิ สงฺขาเรหิ ทูเร อนาสวา สงฺขารา สาสเวหิ สงฺขาเรหิ
ทูเร อิเม วุจจฺ นฺติ สงฺขารา ทูเร ฯ ตตฺถ กตเม สงฺขารา สนฺติเก
อกุสลา สงฺขารา อกุสลาน สงฺขาราน สนฺติเก กุสลา สงฺขารา
กุสลาน สงฺขาราน สนฺติเก อพฺยากตา สงฺขารา อพฺยากตาน สงฺขาราน
สนฺติเก ทุกขฺ าย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาน สงฺขาราน สนฺติเก สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาน สงฺขาราน สนฺติเก อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สงฺขารา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาน
สงฺขาราน สนฺติเก อสมาปนฺนสฺส สงฺขารา อสมาปนฺนสฺส สงฺขาราน
สนฺติเก สมาปนฺนสฺส สงฺขารา สมาปนฺนสฺส สงฺขาราน สนฺติเก
สาสวา สงฺขารา สาสวาน สงฺขาราน สนฺติเก อนาสวา สงฺขารา
อนาสวาน สงฺขาราน สนฺติเก อิเม วุจฺจนฺติ สงฺขารา สนฺติเก ฯ
เต เต วา ปน สงฺขาเร อุปาทาย อุปาทาย สงฺขารา ทูเร สนฺติเก
ทฏพฺพา ฯ
[๒๖] ตตฺถ กตโม วิฺาณกฺขนฺโธ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม
วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
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[๒๗] ตตฺถ กตม วิฺาณ อตีต ย วิฺาณ อตีต นิรทุ ฺธ
วิคต วิปริณต อตฺถงฺคต อพฺภตฺถงฺคต อุปฺปชฺชติ ฺวา วิคต อตีต
อตีตเสน สงฺคหิต จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ
ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนวิฺาณ อิท วุจฺจติ วิฺาณ
อตีต ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณ อนาคต ย วิฺาณ อชาต อภูต
อสฺชาต อนิพฺพตฺต อนภินิพฺพตฺต อปาตุภูต อนุปฺปนฺน อสมุปฺปนฺน
อนุฏิต อสมุฏิต อนาคต อนาคตเสน สงฺคหิต จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ มโนวิฺาณ อิท วุจฺจติ วิฺาณ อนาคต ฯ
ตตฺถ กตม วิฺาณ ปจฺจุปฺปนฺน ย วิฺาณ ชาต ภูต สฺชาต
นิพฺพตฺต อภินิพฺพตฺต ปาตุภูต อุปฺปนฺน สมุปปฺ นฺน อุฏิต สมุฏิต
ปจฺจุปฺปนฺน ปจฺจุปฺปนฺนเสน สงฺคหิต จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ
มโนวิฺาณ อิท วุจฺจติ วิฺาณ ปจฺจุปฺปนฺน ฯ
[๒๘] ตตฺถ กตม วิฺาณ อชฺฌตฺต ย วิฺาณ เตส เตส
สตฺตาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยก ปาฏิปุคฺคลิก อุปาทินฺน จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ มโนวิฺาณ อิท วุจฺจติ วิฺาณ อชฺฌตฺต ฯ
ตตฺถ กตม วิฺาณ พหิทฺธา ย วิฺาณ เตส เตส ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยก ปาฏิปุคฺคลิก อุปาทินฺน จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ มโนวิฺาณ อิท วุจฺจติ วิฺาณ พหิทฺธา ฯ
[๒๙] ตตฺถ กตม วิฺาณ โอฬาริก สุขุม อกุสล วิฺาณ
โอฬาริก กุสลาพฺยากตา วิฺาณา สุขุมา กุสลากุสลา วิฺาณา
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โอฬาริกา อพฺยากต วิฺาณ สุขุม ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต
วิฺาณ โอฬาริก สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา
วิฺาณา สุขุมา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิฺาณา
โอฬาริกา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ สุขุม
อสมาปนฺนสฺส วิฺาณ โอฬาริก สมาปนฺนสฺส วิฺาณ สุขุม
สาสว วิฺาณ โอฬาริก อนาสว วิฺาณ สุขุม ต ต วา ปน
วิฺาณ อุปาทาย อุปาทาย วิฺาณ โอฬาริก สุขุม ทฏพฺพ ฯ
[๓๐] ตตฺถ กตม วิฺาณ หีน ปณีต อกุสล วิฺาณ หีน
กุสลาพฺยากตา วิฺาณา ปณีตา กุสลากุสลา วิฺาณา หีนา
อพฺยากต วิฺาณ ปณีต ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ
หีน สุขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิฺาณา
ปณีตา สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิฺาณา หีนา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ ปณีต อสมาปนฺนสฺส วิฺาณ
หีน สมาปนฺนสฺส วิฺาณ ปณีต สาสว วิฺาณ หีน อนาสว
วิฺาณ ปณีต ต ต วา ปน วิฺาณ อุปาทาย อุปาทาย
วิฺาณ หีน ปณีต ทฏพฺพ ฯ
[๓๑] ตตฺถ กตม วิฺาณ ทูเร อกุสล วิฺาณ กุสลาพฺยากเตหิ
วิฺาเณหิ ทูเร กุสลาพฺยากตา วิฺาณา อกุสลา วิฺาณา
ทูเร กุสล วิฺาณ อกุสลาพฺยากเตหิ วิฺาเณหิ ทูเร อกุสลาพฺยากตา วิฺาณา กุสลา วิฺาณา ทูเร อพฺยากต วิฺาณ
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กุสลากุสเลหิ วิฺาเณหิ ทูเร กุสลากุสลา วิฺาณา อพฺยากตา
วิฺาณา ทูเร ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ สุขาย จ
อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ วิฺาเณหิ ทูเร สุขาย
จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิฺาณา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา วิฺาณา ทูเร สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ
ทุกฺขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ วิฺาเณหิ
ทูเร ทุกฺขาย จ อทุกฺขมสุขาย จ เวทนาหิ สมฺปยุตฺตา วิฺาณา
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺ า วิฺาณา ทูเร อทุกขฺ มสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺต วิฺาณ สุขทุกฺขาหิ เวทนาหิ สมฺปยุตฺเตหิ วิฺาเณหิ
ทูเร สุขทุกขฺ าหิ เวทนาหิ สมฺปยุตตฺ า วิฺาณา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา วิฺาณา ทูเร อสมาปนฺนสฺส วิฺาณ
สมาปนฺนสฺส วิฺาณา ทูเร สมาปนฺนสฺส วิฺาณ อสมาปนฺนสฺส
วิฺาณา ทูเร สาสว วิฺาณ อนาสวา วิฺาณา ทูเร อนาสว
วิฺาณ สาสวา วิฺาณา ทูเร อิท วุจฺจติ วิฺาณ ทูเร ฯ
ตตฺถ กตม วิฺาณ สนฺติเก อกุสล วิฺาณ อกุสลสฺส วิฺาณสฺส
สนฺติเก กุสล วิฺาณ กุสลสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก
อพฺยากต วิฺาณ อพฺยากตสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก ทุกขฺ าย
เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส วิฺาณสฺส
สนฺติเก สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต วิฺาณ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺป-
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ยุตฺต วิฺาณ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตสฺส วิฺาณสฺส
สนฺติเก อสมาปนฺนสฺส วิฺาณ อสมาปนฺนสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก
สมาปนฺนสฺส วิฺาณ สมาปนฺนสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก สาสว
วิฺาณ สาสวสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก อนาสว วิฺาณ
อนาสวสฺส วิฺาณสฺส สนฺติเก อิท วุจฺจติ วิฺาณ สนฺติเก ฯ
ต ต วา ปน วิฺาณ อุปาทาย อุปาทาย วิฺาณ ทูเร สนฺติเก
ทฏพฺพ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๓๒] ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
ตตฺถ กตโม รูปกฺขนฺโธ
[๓๓] เอกวิเธน รูปกฺขนฺโธ สพฺพ รูป น เหตุ อเหตุก เหตุวิปฺปยุตฺต
สปฺปจฺจย สงฺขต รูป โลกิย สาสว สฺโชนิย คนฺถนิย โอฆนิย
โยคนิย นีวรณิย ปรามฏ อุปาทานิย สงฺกิเลสิก อพฺยากต อนารมฺมณ
อเจตสิก จิตฺตวิปฺปยุตฺต เนววิปาก นวิปากธมฺมธมฺม อสงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิก
นสวิตกฺกสวิจาร
นอวิตกฺกวิจารมตฺต
อวิตกฺกอวิจาร
นปติสหคต นสุขสหคต นอุเปกฺขาสหคต เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เนวาจยคามินาปจยคามิ
เนวเสกฺขนาเสกฺข ปริตตฺ  กามาวจร นรูปาวจร นอรูปาวจร
ปริยาปนฺน โนอปริยาปนฺน อนิยต อนิยฺยานิก อุปฺปนฺน ฉหิ
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วิฺาเณหิ วิฺเยฺย อนิจฺจ ชราภิภูต เอว เอกวิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๔] ทุวิเธน รูปกฺขนฺโธ อตฺถิ รูป อุปาทา อตฺถิ รูป
โน อุปาทา ฯ อตฺถิ รูป อุปาทินฺน อตฺถิ รูป อนุปาทินฺน ฯ
อตฺถิ รูป อุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
อตฺถิ รูป สนิทสฺสน อตฺถิ รูป อนิทสฺสน ฯ อตฺถิ รูป สปฺปฏิฆ
อตฺถิ รูป อปฺปฏิฆ ฯ อตฺถิ รูป อินฺทฺริย อตฺถิ รูป น อินฺทฺรยิ  ฯ
อตฺถิ รูป มหาภูต อตฺถิ รูป น มหาภูต ฯ อตฺถิ รูป วิฺตฺติ
อตฺถิ รูป น วิฺตฺติ ฯ อตฺถิ รูป จิตฺตสมุฏาน อตฺถิ รูป
น จิตฺตสมุฏาน ฯ อตฺถิ รูป จิตฺตสหภู อตฺถิ รูป น จิตฺตสหภู ฯ
อตฺถิ รูป จิตฺตานุปริวตฺติ อตฺถิ รูป น จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ อตฺถิ
รูป อชฺฌตฺตกิ  อตฺถิ รูป พาหิร ฯ อตฺถิ รูป โอฬาริก อตฺถิ
รูป สุขุม ฯ อตฺถิ รูป ทูเร อตฺถิ รูป สนฺติเก ฯเปฯ อตฺถิ รูป
กพฬิงฺกาโร อาหาโร อตฺถิ รูป น กพฬิงฺกาโร อาหาโร ฯ เอว
ทุวิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๕] ติวิเธน รูปกฺขนฺโธ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อุปาทา
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อุปาทา อตฺถิ อนุปาทา ฯ ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต อุปาทินฺน ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อุปาทินฺน อตฺถิ
อนุปาทินฺน ฯ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯเปฯ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต น กพฬิงฺกาโร อาหาโร ยนฺต รูป พาหิร
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ต อตฺถิ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อตฺถิ น กพฬิงฺกาโร อาหาโร เอว
ติวิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๖] จตุพฺพิเธน รูปกฺขนฺโธ ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ
อุปาทินฺน อตฺถิ อนุปาทินฺน ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺน
อตฺถิ อนุปาทินฺน ฯ ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย
อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย
อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ ยนฺต รูป อุปาทา
ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ
สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ฯ ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ โอฬาริก
อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ฯ
ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ยนฺต รูป อนุปาทา
ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯเปฯ ทิฏ สุต มุต วิฺาต
เอว จตุพฺพิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๗] ปฺจวิเธน รูปกฺขนฺโธ ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ ยฺจ รูป อุปาทา เอว ปฺจวิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๘] ฉพฺพิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺเยฺย รูป โสตวิฺเยฺย
รูป ฆานวิฺเยฺย รูป ชิวฺหาวิฺเยฺย รูป กายวิฺเยฺย
รูป มโนวิฺเยฺย รูป เอว ฉพฺพิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๓๙] สตฺตวิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺเยฺย รูป ฯเปฯ
มโนธาตุวิฺเยฺย รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป เอว สตฺตวิเธน
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รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๔๐] อฏวิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺเยฺย รูป ฯเปฯ กายวิฺเยฺย
รูป อตฺถิ สุขสมฺผสฺส อตฺถิ ทุกขฺ สมฺผสฺส มโนธาตุวิฺเยฺย
รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป เอว อฏวิเธน
รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๔๑] นววิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุรสิ ินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ยฺจ
รูป น อินฺทรฺ ยิ  เอว นววิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๔๒] ทสวิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ ชีวิตินฺทฺริย
น อินฺทฺริย รูป อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ เอว ทสวิเธน
รูปกฺขนฺโธ ฯ
[๔๓] เอกาทสวิเธน รูปกฺขนฺโธ จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน
เอว เอกาทสวิเธน รูปกฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ ฯ
ตตฺถ กตโม เวทนากฺขนฺโธ
[๔๔] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯ จตุพฺพิเธน
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เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน ฯ ปฺจวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขนิ ฺทฺริย
อตฺถิ ทุกฺขินฺทฺริย อตฺถิ โสมนสฺสินฺทฺริย อตฺถิ โทมนสฺสินฺทฺริย อตฺถิ
อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ ฉพฺพิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว
ฉพฺพิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ สตฺตวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา เอว สตฺตวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
อฏวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา
เวทนา อตฺถิ สุขา อตฺถิ ทุกฺขา มโนธาตุสมฺผสฺสชา
เวทนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา เอว อฏวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ นววิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา อตฺถิ กุสลา อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ
อพฺยากตา เอว นววิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา เวทนา อตฺถิ สุขา
อตฺถิ ทุกฺขา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา
เวทนา อตฺถิ กุสลา อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา
เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
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[๔๕] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม
อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย
อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย อตฺถิ สงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิโก อตฺถิ
สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร
อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ
อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ เนวเสกฺโขนาเสกฺโข
อตฺถิ ปริตโฺ ต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ อปฺปมาโณ อตฺถิ
ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมโณ
อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌโิ ม อตฺถิ ปณีโต อตฺถิ มิจฺฉตฺตนิยโต
อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ อตฺถิ
มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ อตฺถิ อุปฺปนฺโน อตฺถิ อนุปฺปนฺโน
อตฺถิ อุปฺปาที อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน
อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ
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อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
[๔๖] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ
โลกุตฺตโร อตฺถิ เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย
อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว
อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย อตฺถิ คนฺถนิโย
อตฺถิ อคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย อตฺถิ โอฆนิโย
อตฺถิ อโนฆนิโย อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย อตฺถิ โยคนิโย
อตฺถิ อโยคนิโย อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย อตฺถิ นีวรณิโย
อตฺถิ อนีวรณิโย อตฺถิ นีวรณสมฺปยุตฺโต อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิโย อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิโย
อตฺถิ ปรามฏโ อตฺถิ อปรามฏโ อตฺถิ ปรามาสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
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ปรามาสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏโ อตฺถิ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏโ อตฺถิ อุปาทินฺโน อตฺถิ อนุปาทินฺโน อตฺถิ
อุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทานิโย อตฺถิ อุปาทานสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อุปาทานวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิโย อตฺถิ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิโย อตฺถิ สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ สงฺกิลฏิ โ อตฺถิ อสงฺกิลิฏโ อตฺถิ กิเลสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
กิเลสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ กิเลสวิปปฺ ยุตฺตสงฺกิเลสิโก อตฺถิ
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิโก อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ทสฺสเนน
ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺโพ
อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ สวิตกฺโก อตฺถิ อวิตกฺโก อตฺถิ สวิจาโร อตฺถิ อวิจาโร
อตฺถิ สปฺปต ิโก อตฺถิ อปฺปติโก อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ น
ปติสหคโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ น กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
อตฺถิ น รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ น อรูปาวจโร
อตฺถิ ปริยาปนฺโน อตฺถิ อปริยาปนฺโน อตฺถิ นิยฺยานิโก อตฺถิ
อนิยฺยานิโก อตฺถิ นิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ สอุตฺตโร อตฺถิ
อนุตฺตโร อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ๓
กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ
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[๔๗] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
ทุกมูลก ฯ
[๔๘] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ
ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ
อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม
อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ
ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ
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เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ
ติกมูลก ฯ
[๔๙] เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปาก*นวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ น
เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
โลกิโย อตฺถิ โลกุตฺตโร ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิโก
อตฺถิ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลฏิ  าสงฺกิเลสิโก
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ เกนจิ
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วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว ฯ
ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ
ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุโก ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว ฯ ติวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจย*คามินาปจยคามิ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ เนวเสกฺโขนาเสกฺโข ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺ-
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ปยุตฺโต ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺโต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ
อปฺปมาโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ
อปฺปมาณารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
คนฺถนิโย อตฺถิ อคนฺถนิโย ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ หีโน อตฺถิ
มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
มิจฺฉตฺตนิยโต อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
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เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย ฯ
ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ อตฺถิ
มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ โอฆนิโย อตฺถิ อโนฆนิโย ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
อุปฺปนฺโน อตฺถิ อนุปฺปนฺโน อตฺถิ อุปฺปาที ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย
อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อตีตารมฺมโณ
อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ โยคนิโย อตฺถิ อโยคนิโย ฯ
ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
อุภโตวฑฺฒก
[๕๐] สตฺตวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ
อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ อปโรป สตฺตวิเธน

เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
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พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร
อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ
[๕๑] จตุวีสติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต โสตสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล
อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โสตสมฺผสฺสชา
เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา
เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว จตุวีสติวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ อปโรป จตุวีสติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ โสตสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว จตุวีสติวิเธน
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เวทนากฺขนฺโธ ฯ
[๕๒] ตึสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ
อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว ตึสวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
[๕๓] พหุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ
รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ
กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว พหุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ
อปโรป พหุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ
อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณอตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
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อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา เอว พหุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ เวทนากฺขนฺโธ ฯ
ตตฺถ กตโม สฺากฺขนฺโธ
[๕๔] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯ จตุพฺพิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ
อปริยาปนฺโน ฯ ปฺจวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขนิ ฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โสมนสฺสินทฺ ฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
โทมนสฺสินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อุเปกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต ฯ ฉพฺพิเธน
สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา โสตสมฺผสฺสชา สฺา
ฆานสมฺผสฺสชา สฺา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา สฺา กายสมฺผสฺสชา
สฺา มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว ฉพฺพิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ กายสม-
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ฺผสฺสชา สฺา มโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา เอว สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ อฏวิเธน
สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา สฺา
อตฺถิ สุขสหคตา อตฺถิ ทุกฺขสหคตา มโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา เอว อฏวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
นววิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา
สฺา มโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา
สฺา อตฺถิ กุสลา อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว นววิเธน
สฺากฺขนฺโธ ฯ ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา สฺา อตฺถิ สุขสหตา อตฺถิ ทุกฺขสหคตา
มโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา
อตฺถิ กุสลา อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๕๕] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ วิปาโก
อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ
อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนา
นุปาทานิโย อตฺถิ สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก
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อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏาสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ สุขสหคโต
อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย
ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ
อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ
เนว เสกฺโข นาเสกฺโข อตฺถิ ปริตฺโต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ
อปฺปมาโณ อตฺถิ ปริตตฺ ารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ
อปฺปมาณารมฺมโณ อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต อตฺถิ
มิจฺฉตฺตนิยโต อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ
อตฺถิ มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ อตฺถิ อุปฺปนฺโน อตฺถิ อนุปฺปนฺโน
อตฺถิ อุปฺปาที อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน
อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๕๖] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ
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โลกุตฺตโร อตฺถิ เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย
อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺโต อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว
อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย อตฺถิ คนฺถนิโย
อตฺถิ อคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย อตฺถิ โอฆนิโย
อตฺถิ อโนฆนิโย อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย อตฺถิ โยคนิโย
อตฺถิ อโยคนิโย อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย อตฺถิ
นีวรณิโย อตฺถิ อนีวรณิโย อตฺถิ นีวรณสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
นีวรณวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิโย อตฺถิ
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิโย อตฺถิ ปรามฏโ อตฺถิ อปรามฏโ อตฺถิ
ปรามาสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏโ อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏโ อตฺถิ
อุปาทินฺโน อตฺถิ อนุปาทินฺโน อตฺถิ อุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทานิโย
อตฺถิ อุปาทานสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิโย อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิโย อตฺถิ
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สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สงฺกิลิฏโ  อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏโ
อตฺถิ กิเลสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิโก อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ
อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ สวิตกฺโก อตฺถิ อวิตกฺโก
อตฺถิ สวิจาโร อตฺถิ อวิจาโร อตฺถิ สปฺปติโก อตฺถิ อปฺปตโิ ก
อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ น ปติสหคโต อตฺถิ สุขสหคโต อตฺถิ น
สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ น อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ
กามาวจโร อตฺถิ น กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ น
รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ น อรูปาวจโร อตฺถิ ปริยาปนฺโน
อตฺถิ อปริยาปนฺโน อตฺถิ นิยฺยานิโก อตฺถิ อนิยฺยานิโก
อตฺถิ นิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ สอุตฺตโร อตฺถิ อนุตฺตโร อตฺถิ
สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล
อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๕๗] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ
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อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
ทุกมูลก ฯ
[๕๘] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ
ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ
อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทธฺ ารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 38

ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
ติกมูลก ฯ
[๕๙] เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
เหตุวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก ฯ
ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ โลกุตฺตโร ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ
อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ
เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย ฯ ติวิเธน สฺากฺ-
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ขนฺโธ อตฺถิ สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิโก ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ
สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ ปตสิ หคโต
อตฺถิ สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺโพ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวเิ ธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
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สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อาจยคามิ
อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ เนว เสกฺโข
นาเสกฺโข ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ คนฺถนิโย
อตฺถิ อคนฺถนิโย ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺโต อตฺถิ
มหคฺคโต อตฺถิ อปฺปมาโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺถวิปปฺ ยุตฺโต ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆนิโย อตฺถิ อโนฆนิโย ฯ
ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ มิจฺฉตฺตนิยโต อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต
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อตฺถิ อนิยโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ
โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ อตฺถิ มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ
โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อุปฺปนฺโน
อตฺถิ อนุปฺปนฺโน อตฺถิ อุปฺปาที ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ โยคนิโย อตฺถิ อโยคนิโย ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต ฯ
ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ
อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย ฯ ติวิเธน
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ นีวรณิโย
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อตฺถิ อนีวรณิโย ฯ ติวเิ ธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทธฺ ารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
อุภโตวฑฺฒก ฯ
[๖๐] สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล
อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ อปโรป
สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๖๑] จตุวีสติวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต โสตสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา
โสตสมฺผสฺสชา สฺา ฆานสมฺผสฺสชา สฺา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
สฺา กายสมฺผสฺสชา สฺา มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว จตุวีสติ-
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วิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ อปโรป จตุวีสติวิเธน สฺากฺขนฺโธ
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทธฺ ารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ จกฺขุสมฺผสฺสชา
สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว จตุวีสติวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๖๒] ตึสวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ
อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว ตึสวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
[๖๓] พหุวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร
อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺส
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ปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา สฺากฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ
รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา
สฺา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว พหุวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
อปโรป พหุวิเธน สฺากฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน
โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสชา สฺา เอว พหุวิเธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ สฺากฺขนฺโธ ฯ
ตตฺถ กตโม สงฺขารกฺขนฺโธ
[๖๔] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
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กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯ จตุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน ฯ
ปฺจวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขินฺทรฺ ิยสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขนิ ฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โสมนสฺสินทฺ ฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
โทมนสฺสินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อุเปกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต ฯ ฉพฺพิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา โสตสมฺผสฺสชา เจตนา
ฆานสมฺผสฺสชา เจตนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เจตนา กายสมฺผสฺสชา
เจตนา มโนสมฺผสฺสชา เจตนา เอว ฉพฺพิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
สตฺตวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา
เจตนา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา
เจตนา เอว สตฺตวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ อฏวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา เจตนา
อตฺถิ สุขสหคตา อตฺถิ ทุกฺขสหคตา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา เอว อฏวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
นววิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา อตฺถิ กุสลา
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อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว นววิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสชา
เจตนา อตฺถิ สุขสหคตา อตฺถิ ทุกฺขสหคตา มโนธาตุสมฺผสฺสชา
เจตนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา อตฺถิ กุสลา
อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๖๕] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ อทุกขฺ มสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ
วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิโย
อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย
อตฺถิ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ
อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต
อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ สุขสหคโต อตฺถิ
อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย
ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ
เนวาจยคามินาปจยคามิ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ เนว
เสกฺโข นาเสกฺโข อตฺถิ ปริตโฺ ต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ อปฺปมาโณ
อตฺถิ ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมโณ
อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌโิ ม อตฺถิ ปณีโต อตฺถิ มิจฺฉตฺตนิยโต
อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ อตฺถิ
มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ อตฺถิ อุปฺปนฺโน อตฺถิ อนุปฺปนฺโน
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อตฺถิ อุปฺปาที อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน
อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๖๖] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ เหตุ เจว สเหตุโก จ อตฺถิ สเหตุโก เจว
น จ เหตุ อตฺถิ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต
เจว น จ เหตุ อตฺถิ น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก อตฺถิ
โลกิโย อตฺถิ โลกุตฺตโร อตฺถิ เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น
วิฺเยฺโย อตฺถิ อาสโว อตฺถิ โน อาสโว อตฺถิ สาสโว อตฺถิ
อนาสโว อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
อาสโว เจว สาสโว จ อตฺถิ สาสโว เจว โน จ อาสโว อตฺถิ อาสโว
เจว อาสวสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต เจว โน จ อาสโว
อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว อตฺถิ
สฺโชน อตฺถิ โน สฺโชน อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
สฺโชนฺเจว สฺโชนิโย จ อตฺถิ สฺโชนิโย เจว โน จ
สฺโชน อตฺถิ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ
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สฺโชนสมฺปยุตฺโต เจว โน จ สฺโชน อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย อตฺถิ คนฺโถ
อตฺถิ โน คนฺโถ อตฺถิ คนฺถนิโย อตฺถิ อคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺโถ เจว คนฺถนิโย จ อตฺถิ
คนฺถนิโย เจว โน จ คนฺโถ อตฺถิ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จ
อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต เจว โน จ คนฺโถ อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย อตฺถิ โอโฆ อตฺถิ โน โอโฆ อตฺถิ
โอฆนิโย อตฺถิ อโนฆนิโย อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ โอโฆ เจว โอฆนิโย จ อตฺถิ โอฆนิโย เจว โน จ โอโฆ อตฺถิ
โอโฆ เจว โอฆสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต เจว โน จ โอโฆ
อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย อตฺถิ
โยโค อตฺถิ โน โยโค อตฺถิ โยคนิโย อตฺถิ อโยคนิโย อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต อตฺถิ โยโค เจว โยคนิโย จ อตฺถิ
โยคนิโย เจว โน จ โยโค อตฺถิ โยโค เจว โยคสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ
โยคสมฺปยุตฺโต เจว โน จ โยโค อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย อตฺถิ
โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย อตฺถิ นีวรณ อตฺถิ โน นีวรณ อตฺถิ
นีวรณิโย อตฺถิ อนีวรณิโย อตฺถิ นีวรณสมฺปยุตฺโต อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ นีวรณฺเจว นีวรณิโย จ อตฺถิ นีวรณิโย เจว
โน จ นีวรณ อตฺถิ นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ นีวรณสมฺปยุตฺโต เจว โน จ นีวรณ อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิโย
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อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิโย อตฺถิ ปรามาโส อตฺถิ โน ปรามาโส
อตฺถิ ปรามฏโ อตฺถิ อปรามฏโ อตฺถิ ปรามาสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ ปรามาโส เจว ปรามฏโ จ อตฺถิ ปรามฏโ
เจว โน จ ปรามาโส อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏโ
อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏโ อตฺถิ อุปาทินฺโน อตฺถิ อนุปาทินฺโน
อตฺถิ อุปาทาน อตฺถิ โน อุปาทาน อตฺถิ อุปาทานิโย อตฺถิ
อนุปาทานิโย อตฺถิ อุปาทานสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ อุปาทานฺเจว อุปาทานิโย จ อตฺถิ อุปาทานิโย เจว โน จ
อุปาทาน อตฺถิ อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ อุปาทานสมฺปยุตฺโต
เจว โน จ อุปาทาน อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิโย
อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิโย อตฺถิ กิเลโส อตฺถิ โน
กิเลโส อตฺถิ สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สงฺกิลิฏโ  อตฺถิ
อสงฺกิลิฏโ อตฺถิ กิเลสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
กิเลโส เจว สงฺกิเลสิโก จ อตฺถิ สงฺกิเลสิโก เจว โน จ กิเลโส อตฺถิ
กิเลโส เจว สงฺกิลิฏโ จ อตฺถิ สงฺกิลฏิ โ เจว โน จ กิเลโส อตฺถิ
กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ กิเลสสมฺปยุตฺโต เจว โน จ
กิเลโส อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิโก อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ
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ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ
สวิตกฺโก อตฺถิ อวิตกฺโก อตฺถิ สวิจาโร อตฺถิ อวิจาโร อตฺถิ
สปฺปติโก อตฺถิ อปฺปติโก อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ น ปติสหคโต
อตฺถิ สุขสหคโต อตฺถิ น สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ น
อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ น กามาวจโร อตฺถิ
รูปาวจโร อตฺถิ น รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ น อรูปาวจโร
อตฺถิ ปริยาปนฺโน อตฺถิ อปริยาปนฺโน อตฺถิ นิยฺยานิโก อตฺถิ อนิยฺยานิโก
อตฺถิ นิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ สอุตฺตโร อตฺถิ อนุตฺตโร
อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล
อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๖๗] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
ทุกมูลก ฯ
[๖๘] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
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สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธนสงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ
อรโณ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
ติกมูลก ฯ
[๖๙] เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน
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สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตโฺ ต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก
อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุ เจว สเหตุโก จ
อตฺถิ สเหตุโก เจว น จ เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต เจว น จ
เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏาสงฺกิเลสิโก ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ
น เหตุ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาโร
อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
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ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ โลกุตฺตโร ฯ ติวเิ ธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ ปตสิ หคโต อตฺถิ สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เกนจิ
วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺโพ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ อาสโว อตฺถิ โน อาสโว ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ
อเสกฺโข อตฺถิ เนวเสกฺโข นาเสกฺโข ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อาสโว เจว สาสโว จ อตฺถิ สาสโว เจว โน จ
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อาสโว ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺโต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ
อปฺปมาโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อาสโว
เจว อาสวสมฺปยุตฺโต จ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต เจว โน จ อาสโว ฯ
ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺตารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ
อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสฺวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว ฯ ติวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชน อตฺถิ โน สฺโชน ฯ
ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ มิจฺฉตฺตนิยโต อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต
อตฺถิ อนิยโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนิโย
อตฺถิ อสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ อตฺถิ
มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อุปปฺ นฺโน อตฺถิ อนุปฺปนฺโน อตฺถิ อุปฺปาที
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺต-
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สมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนฺเจว
สฺโชนิโย จ อตฺถิ สฺโชนิโย เจว โน จ สฺโชน ฯ ติวิเธน
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต เจว โน จ สฺโชน ฯ
ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ
อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย ฯ
ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ
พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ คนฺโถ อตฺถิ โน คนฺโถ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
อุภโตวฑฺฒก ฯ
[๗๐] สตฺตวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล
อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ อปโรป สตฺต-
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วิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๗๑] จตุวีสติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต จกฺขุสมฺผสฺสชา
เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา เอว จตุวีสติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
อปโรป จตุวีสติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขสุ มฺผสฺสปจฺจยา
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา เอว จตุวีสติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
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[๗๒] ตึสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ
อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสชา เจตนา เอว ตึสวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
[๗๓] พหุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ
กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน
โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ
กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน
จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนา เอว
พหุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ อปโรป พหุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
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อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ
อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน
จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสชา เจตนาx
เอว พหุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ
ตตฺถ กตโม วิฺาณกฺขนฺโธ
[๗๔] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯ
จตุพฺพิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร
อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน ฯ ปฺจวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
โสมนสฺสินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โทมนสฺสินทฺ ฺริยสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อุเปกฺขินฺทฺริยสมฺปยุตฺโต ฯ ฉพฺพิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺาณ
โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนวิฺาณ เอว ฉพฺพิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ กายวิฺาณ มโนธาตุ มโน-
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วิฺาณธาตุ เอว สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อฏวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขวุ ิฺาณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อตฺถิ
สุขสหคต อตฺถิ ทุกฺขสหคต มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ เอว อฏวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ นววิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ กายวิฺาณ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อตฺถิ กุสลา
อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว นววิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อตฺถิ
สุขสหคต อตฺถิ ทุกฺขสหคต มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อตฺถิ กุสลา
อตฺถิ อกุสลา อตฺถิ อพฺยากตา เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๗๕] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตโฺ ต อตฺถิ ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตโฺ ต
อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม
อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนานุ*ปาทานิโย อตฺถิ สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ
สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
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อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก
อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ อาจยคามิ อตฺถิ
อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข
อตฺถิ เนวเสกฺโขนาเสกฺโข อตฺถิ ปริตฺโต อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ
อปฺปมาโณ อตฺถิ ปริตตฺ ารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ อตฺถิ
อปฺปมาณารมฺมโณ อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต อตฺถิ
มิจฺฉตฺตนิยโต อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ
อตฺถิ มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ อตฺถิ อุปฺปนฺโน อตฺถิ
อนุปฺปนฺโน อตฺถิ อุปฺปาที อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ
ปจฺจุปฺปนฺโน อตฺถิ อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ
อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๗๖] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ เหตุวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ
โลกุตฺตโร อตฺถิ เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น วิฺเยฺโย
อตฺถิ สาสโว อตฺถิ อนาสโว อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
อาสววิปฺปยุตฺโต อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย อตฺถิ สฺโชน-
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สมฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย อตฺถิ คนฺถนิโย
อตฺถิ อคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย อตฺถิ
โอฆนิโย อตฺถิ อโนฆนิโย อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺโต
อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย
อตฺถิ โยคนิโย อตฺถิ อโยคนิโย อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
โยควิปฺปยุตฺโต อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย
อตฺถิ นีวรณิโย อตฺถิ อนีวรณิโย อตฺถิ นีวรณสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิโย
อตฺถิ นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิโย อตฺถิ ปรามฏโ อตฺถิ อปรามฏโ
อตฺถิ ปรามาสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏโ อตฺถิ ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏโ อตฺถิ
อุปาทินฺโน อตฺถิ อนุปาทินฺโน อตฺถิ อุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทานิโย
อตฺถิ อุปาทานสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิโย อตฺถิ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิโย อตฺถิ
สงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิเลสิโก อตฺถิ สงฺกิลิฏโ  อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏโ
อตฺถิ กิเลสสมฺปยุตฺโต อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺโต อตฺถิ
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิโก อตฺถิ กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิโก อตฺถิ
ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ อตฺถิ ภาวนาย
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ปหาตพฺโพ อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย
ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ สวิตกฺโก
อตฺถิ อวิตกฺโก อตฺถิ สวิจาโร อตฺถิ อวิจาโร อตฺถิ สปฺปติโก
อตฺถิ อปฺปต ิโก อตฺถิ ปติสหคโต อตฺถิ น ปติสหคโต อตฺถิ
สุขสหคโต อตฺถิ น สุขสหคโต อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ
น อุเปกฺขาสหคโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ น กามาวจโร อตฺถิ
รูปาวจโร อตฺถิ น รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ น
อรูปาวจโร อตฺถิ ปริยาปนฺโน อตฺถิ อปริยาปนฺโน อตฺถิ
นิยฺยานิโก อตฺถิ อนิยฺยานิโก อตฺถิ นิยโต อตฺถิ อนิยโต อตฺถิ
สอุตฺตโร อตฺถิ อนุตฺตโร อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๗๗] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
ทุกมูลก ฯ
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[๗๘] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ
อเหตุโก ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สรโณ อตฺถิ อรโณ ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
ติกมูลก ฯ
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[๗๙] เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ เหตุสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
เหตุวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ น เหตุ สเหตุโก อตฺถิ น เหตุ อเหตุโก ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ วิปาโก อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺโม
อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯm
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โลกิโย อตฺถิ โลกุตฺตโร ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิโย อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิโย
อตฺถิ อนุปาทินฺนานุปาทานิโย ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ เกนจิ วิฺเยฺโย อตฺถิ เกนจิ น
วิฺเยฺโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก
อตฺถิ อสงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิโก อตฺถิ อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิโก ฯเปฯ
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เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สาสโว อตฺถิ
อนาสโว ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาโร อตฺถิ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต อตฺถิ อวิตกฺกาวิจาโร ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ อาสวสมฺปยุตฺโต อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺโต ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ ปตสิ หคโต อตฺถิ สุขสหคโต
อตฺถิ อุเปกฺขาสหคโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว อตฺถิ อาสววิปฺปยุตฺตอนาสโว ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ
อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺโพ อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ สฺโชนิโย อตฺถิ อสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุโก อตฺถิ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก ฯเปฯ เอว
ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ
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อาจยคามิ อตฺถิ อปจยคามิ อตฺถิ เนวาจยคามินาปจยคามิ ฯเปฯ
เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย
อตฺถิ สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิโย ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ เสกฺโข อตฺถิ อเสกฺโข อตฺถิ เนวเสกฺโข*นาเสกฺโข ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ
คนฺถนิโย อตฺถิ อคนฺถนิโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตฺโต
อตฺถิ มหคฺคโต อตฺถิ อปฺปมาโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ คนฺถสมฺปยุตฺโต อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺโต ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ ปริตตฺ ารมฺมโณ อตฺถิ มหคฺคตารมฺมโณ
อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมโณ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย อตฺถิ คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิโย ฯ
ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ หีโน อตฺถิ มชฺฌิโม อตฺถิ ปณีโต
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวเิ ธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆนิโย
อตฺถิ อโนฆนิโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ มิจฺฉตฺตนิยโต
อตฺถิ สมฺมตฺตนิยโต อตฺถิ อนิยโต ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
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วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆสมฺปยุตฺโต อตฺถิ
โอฆวิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ มคฺคารมฺมโณ
อตฺถิ มคฺคเหตุโก อตฺถิ มคฺคาธิปติ ฯเปฯ เอว ทสวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ
ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิโย อตฺถิ
โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ อุปฺปนฺโน
อตฺถิ อนุปฺปนฺโน อตฺถิ อุปฺปาที ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โยคนิโย อตฺถิ อโยคนิโย ฯ ติวิเธน
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ อตีโต อตฺถิ อนาคโต อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺโน
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โยคสมฺปยุตฺโต
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺโต ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ
อตีตารมฺมโณ อตฺถิ อนาคตารมฺมโณ อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตโยคนิโย
อตฺถิ โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิโย ฯ ติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ อชฺฌตฺโต อตฺถิ พหิทฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺโธ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน วิฺาณกฺ-
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ขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ
นีวรณิโย อตฺถิ อนีวรณิโย ฯ ติวเิ ธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ
อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ
ฯเปฯ เอว ทสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
อุภโตวฑฺฒก ฯ
[๘๐] สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล
อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
อปโรป สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร
อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน เอว
สตฺตวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๘๑] จตุวีสติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต
จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มโนวิฺาณ เอว จตุวีสติวิเธน วิฺาณกฺ-
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ขนฺโธ ฯ อปโรป จตุวีสติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขสุ มฺผสฺสปจฺจยา
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ
พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ จกฺขุวิฺาณ
ฯเปฯ มโนวิฺาณ เอว จตุวีสติวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๘๒] ตึสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กามาวจโร
อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขวุ ิฺาณ
ฯเปฯ มโนวิฺาณ เอว ตึสวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
[๘๓] พหุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา
วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต อตฺถิ
กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
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ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ
มโนสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ
อพฺยากโต อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร
อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มโนวิฺาณ เอว
พหุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อปโรป พหุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ อตฺถิ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
อตฺถิ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต อตฺถิ อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯเปฯ อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ
รูปาวจโร อตฺถิ อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน โสตสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสปจฺจยา
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสปจฺจยา ฯเปฯ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา วิฺาณกฺขนฺโธ
อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมโณ อตฺถิ พหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมโณ อตฺถิ กามาวจโร อตฺถิ รูปาวจโร อตฺถิ
อรูปาวจโร อตฺถิ อปริยาปนฺโน จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มโนวิฺาณ
เอว พหุวิเธน วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๘๔] ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ กุสลา
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กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๘๕] รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กุสลา
สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ เทฺว ขนฺธา น วตฺตพฺพา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ตโย ขนฺธา สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ รูปกฺขนฺโธ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา
สิยา อสงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ รูปกฺขนฺโธ
อวิตกฺกอวิจาโร ตโย ขนฺธา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร สิยา
น วตฺตพฺโพ สวิตกฺกสวิจาโรติป อวิตกฺกวิจารมตฺโตติป อวิตกฺกอวิจาโรติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ ปตสิ หคโตติป สุขสหคโตติป
อุเปกฺขาสหคโตติป เวทนากฺขนฺโธ สิยา ปติสหคโต น สุขสหคโต
น อุเปกฺขาสหคโต สิยา น วตฺตพฺโพ ปติสหคโตติ ตโย ขนฺธา
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สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา
น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป สุขสหคตาติป อุเปกฺขาสหคตาติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺโพ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา สิยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพา ฯ รูปกฺขนฺโธ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุโก
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สิยา
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
รูปกฺขนฺโธ เนวอาจยคามินอปจยคามิ จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา อาจยคามิโน สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโน*นอปจยคามิโน ฯ รูปกฺขนฺโธ เนวเสกฺโขนาเสกฺโข จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา สิยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ รูปกฺขนฺโธ
ปริตฺโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปริตตฺ า สิยา มหคฺคตา สิยา
อปฺปมาณา ฯ รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
ปริตฺตารมฺมณา สิยา มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป
อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ รูปกฺขนฺโธ มชฺฌโิ ม จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
หีนา สิยา มชฺฌิมา สิยา ปณีตา ฯ รูปกฺขนฺโธ อนิยโต จตฺตาโร
ขนฺธา สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ
รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา มคฺคารมฺมณา
สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคา-
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รมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ สิยา อุปฺปนฺนา สิยา
อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา อชฺฌตฺตารมฺมณาติป พหิทฺธารมฺมณาติป
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณาติป ฯ จตฺตาโร ขนฺธา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
รูปกฺขนฺโธ สิยา สนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ สิยา อนิทสฺสนสปฺปฏิโฆ สิยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ ฯ
[๘๖] จตฺตาโร ขนฺธา น เหตู สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา เหตุ
สิยา น เหตุ ฯ รูปกฺขนฺโธ อเหตุโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
สเหตุกา สิยา อเหตุกา ฯ รูปกฺขนฺโธ เหตุวิปฺปยุตฺโต จตฺตาโร
ขนฺธา สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา สิยา เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ
น วตฺตพฺโพ เหตุ เจว สเหตุโก จาติป สเหตุโก เจว น จ
เหตูติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ
สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตู สิยา น วตฺตพฺพา สเหตุกา
เจว น จ เหตูติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา เหตุ เจว สเหตุโก จ
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สิยา สเหตุโก เจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺโพ เหตุ เจว
สเหตุโก จาติป สเหตุโก เจว น จ เหตูติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น
วตฺตพฺโพ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต จาติป เหตุสมฺปยุตฺโต เจว น
จ เหตูติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา
จาติ สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู สิยา น วตฺตพฺพา
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา เหตุ เจว
เหตุสมฺปยุตฺโต จ สิยา เหตุสมฺปยุตฺโต เจว น จ เหตุ สิยา น
วตฺตพฺโพ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต จาติป เหตุสมฺปยุตฺโต เจว น
จ เหตูติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น เหตุ อเหตุโก ตโย ขนฺธา สิยา
น เหตู สเหตุกา สิยา น เหตู อเหตุกา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
น เหตุ สเหตุโก สิยา น เหตุ อเหตุโก สิยา น วตฺตพฺโพ น
เหตุ สเหตุโกติป น เหตุ อเหตุโกติป ฯ
[๘๗] สปฺปจฺจยา สงฺขตา ฯ จตฺตาโร ขนฺธา อนิทสฺสนา
รูปกฺขนฺโธ สิยา สนิทสฺสโน สิยา อนิทสฺสโน ฯ จตฺตาโร ขนฺธา
อปฺปฏิฆา รูปกฺขนฺโธ สิยา สปฺปฏิโฆ สิยา อปฺปฏิโฆ ฯ
รูปกฺขนฺโธ รูป จตฺตาโร ขนฺธา อรูปา ฯ รูปกฺขนฺโธ โลกิโย
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ เกนจิ วิฺเยฺยา
เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
[๘๘] จตฺตาโร ขนฺธา โน อาสวา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
อาสโว สิยา โน อาสโว ฯ รูปกฺขนฺโธ สาสโว จตฺตาโร
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ขนฺธา สิยา สาสวา สิยา อนาสวา ฯ รูปกฺขนฺโธ อาสววิปฺปยุตฺโต
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ อาสโว เจว สาสโว จาติ สาสโว เจว
โน จ อาสโว ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติ สิยา สาสวา เจว โน จ อาสวา สิยา น วตฺตพฺพา
สาสวา เจว โน จ อาสวาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา อาสโว เจว
สาสโว จ สิยา สาสโว เจว โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺโพ
อาสโว เจว สาสโว จาติป สาสโว เจว โน จ อาสโวติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺโต จาติป
อาสวสมฺปยุตฺโต เจว โน จ อาสโวติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ อาสวา สิยา น วตฺตพฺพา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อาสวาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺโต จ
สิยา อาสวสมฺปยุตฺโต เจว โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺโพ
อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺโต จาติป อาสวสมฺปยุตฺโต เจว โน จ
อาสโวติป ฯ รูปกฺขนฺโธ อาสววิปฺปยุตฺตสาสโว จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา สิยา น
วตฺตพฺพา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวาติป ฯ
[๘๙] จตฺตาโร ขนฺธา โน สฺโชนา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
สฺโชน สิยา โน สฺโชน ฯ รูปกฺขนฺโธ สฺโชนิโย จตฺตาโร
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ขนฺธา สิยา สฺโชนิยา สิยา อสฺโชนิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ
สฺโชนวิปฺปยุตฺโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ สฺโชนฺเจว
สฺโชนิโย จาติ สฺโชนิโย เจว โน จ สฺโชน ตโย
ขนฺธา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนิยา จาติ สิยา
สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนา สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนิยา
เจว โน จ สฺโชนาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา สฺโชนฺเจว
สฺโชนิโย จ สิยา สฺโชนิโย เจว โน จ สฺโชน สิยา น
วตฺตพฺโพ สฺโชนฺเจว สฺโชนิโย จาติป สฺโชนิโย เจว
โน จ สฺโชนนฺติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ สฺโชนฺเจว
สฺโชนสมฺปยุตฺโต จาติป สฺโชนสมฺปยุตฺโต เจว โน จ
สฺโชนนฺติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว
สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
สฺโชนา สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
สฺโชนาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺโต
จ สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺโต เจว โน จ สฺโชน
สิยา น วตฺตพฺโพ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺโต จาติป
สฺโชนสมฺปยุตฺโต เจว โน จ สฺโชนนฺติป ฯ รูปกฺขนฺโธ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา สิยา
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น วตฺตพฺพา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยาติป สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยาติป
[๙๐] จตฺตาโร ขนฺธา โน คนฺถา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา คนฺโถ
สิยา โน คนฺโถ ฯ รูปกฺขนฺโธ คนฺถนิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
คนฺถนิยา สิยา อคนฺถนิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ คนฺถวิปฺปยุตฺโต จตฺตาโร
ขนฺธา สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ
น วตฺตพฺโพ คนฺโถ เจว คนฺถนิโย จาติ คนฺถนิโย เจว โน จ
คนฺโถ ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติ
สิยา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถนิยา
เจว โน จ คนฺถาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถนิโย
จ สิยา คนฺถนิโย เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺโพ คนฺโถ
เจว คนฺถนิโย จาติป คนฺถนิโย เจว โน จ คนฺโถติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จาติป
คนฺถสมฺปยุตฺโต เจว โน จ คนฺโถติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา
คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ คนฺถา สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถาติ
สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จ สิยา
คนฺถสมฺปยุตฺโต เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺโพ คนฺโถ เจวe
คนฺถสมฺปยุตฺโต จาติป คนฺถสมฺปยุตฺโต เจว โน จ คนฺโถติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา คนฺถ-
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วิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา สิยา น วตฺตพฺพา
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติป ฯ
[๙๑] จตฺตาโร ขนฺธา โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ
โน นีวรณา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา นีวรณ สิยา โน นีวรณ ฯ
รูปกฺขนฺโธ นีวรณิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา นีวรณิยา สิยา
อนีวรณิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ นีวรณวิปฺปยุตฺโต จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ น
วตฺตพฺโพ นีวรณฺเจว นีวรณิโย จาติ นีวรณิโย เจว โน จ
นีวรณ ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา นีวรณฺเจว นีวรณิยา จาติ
สิยา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณิยา
เจว โน จ นีวรณาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา นีวรณฺเจว นีวรณิโย
จ สิยา นีวรณิโย เจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺโพ
นีวรณฺเจว นีวรณิโย จาติป นีวรณิโย เจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺโต จาติป
นีวรณสมฺปยุตฺโต เจว โน จ นีวรณนฺติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา
นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ นีวรณา สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติ
สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺโต จ สิยา
นีวรณสมฺปยุตฺโต เจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺโพ นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺโต จาติป นีวรณสมฺปยุตฺโต เจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ
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รูปกฺขนฺโธ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา สิยา น วตฺตพฺพา
นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยาติป นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยาติป ฯ
[๙๒] จตฺตาโร ขนฺธา โน ปรามาสา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
ปรามาโส สิยา โน ปรามาโส ฯ รูปกฺขนฺโธ ปรามฏโ
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปรามฏา สิยา อปรามฏา ฯ รูปกฺขนฺโธ
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต ตโย ขนฺธา สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺโต สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺโต สิยา น วตฺตพฺโพ ปรามาสสมฺปยุตฺโตติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺโตติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ ปรามาโส เจว
ปรามฏโ จาติ ปรามฏโ เจว โน จ ปรามาโส ตโย ขนฺธา
น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติ สิยา ปรามฏา
เจว โน จ ปรามาสา สิยา น วตฺตพฺพา ปรามฏา เจว โน
จ ปรามาสาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา ปรามาโส เจว ปรามฏโ
จ สิยา ปรามฏโ เจว โน จ ปรามาโส สิยา น วตฺตพฺโพ
ปรามาโส เจว ปรามฏโ จาติป ปรามฏโ เจว โน จ
ปรามาโสติป ฯ รูปกฺขนฺโธ ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏโ จตฺตาโร
ขนฺธา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา
สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏาติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏาติป ฯ
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[๙๓] รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สารมฺมณา ฯ
จตฺตาโร ขนฺธา โน จิตฺตา วิฺาณกฺขนฺโธ จิตฺต ฯ ตโย ขนฺธา
เจตสิกา เทฺว ขนฺธา อเจตสิกา ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมฺปยุตฺตา
รูปกฺขนฺโธ จิตฺตวิปฺปยุตฺโต วิฺาณกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ จิตฺเตน
สมฺปยุตฺโตติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺโตติป ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสสฏา
รูปกฺขนฺโธ จิตฺตวิสสฏโ วิฺาณกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ จิตฺเตน
สสฏโติป จิตฺเตน วิสสฏโติป ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสมุฏานา
วิฺาณกฺขนฺโธ โน จิตฺตสมุฏาโน รูปกฺขนฺโธ สิยา จิตฺตสมุฏาโน
สิยา โน จิตฺตสมุฏาโน ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสหภุโน
วิฺาณกฺขนฺโธ โน จิตฺตสหภู รูปกฺขนฺโธ สิยา จิตฺตสหภู สิยา
โน จิตฺตสหภู ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตานุปริวตฺติโน วิฺาณกฺขนฺโธ
โน จิตฺตานุปริวตฺติ รูปกฺขนฺโธ สิยา จิตฺตานุปริวตฺติ สิยา โน
จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสสฏสมุฏานา เทฺว ขนฺธา
โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ ตโย ขนฺธา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
เทฺว ขนฺธา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ ตโย ขนฺธา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน เทฺว ขนฺธา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุ*ปริวตฺติโน ฯ ตโย ขนฺธา พาหิรา วิฺาณกฺขนฺโธ อชฺฌตฺติโก
รูปกฺขนฺโธ สิยา อชฺฌตฺติโก สิยา พาหิโร ฯ จตฺตาโร ขนฺธา
นุปาทา รูปกฺขนฺโธ สิยา อุปาทา สิยา นุปาทา สิยา อุปาทินฺนา
สิยา อนุปาทินฺนา ฯ
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[๙๔] จตฺตาโรขนฺธานุปาทานา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา อุปาทาน
สิยา นุปาทาน ฯ รูปกฺขนฺโธ อุปาทานิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
อุปาทานิยา สิยา อนุปาทานิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ อุปาทานวิปฺปยุตฺโต
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ
รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ อุปาทานฺเจว อุปาทานิโย จาติ อุปาทานิโย
เจว โน จ อุปาทาน ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว
อุปาทานิยา จาติ สิยา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา สิยา
น วตฺตพฺพา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานาติ สงฺขารกฺขนฺโธ
สิยา อุปาทานฺเจว อุปาทานิโย จ สิยา อุปาทานิโย เจว โน
จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺโพ อุปาทานฺเจว อุปาทานิโย จาติป
อุปาทานิโย เจว โน จ อุปาทานนฺติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ
อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺโต จาติป อุปาทานสมฺปยุตฺโต เจว
โน จ อุปาทานนฺติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อุปาทานา สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อุปาทานาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺโต
จ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺโต เจว โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺโพ
อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺโตติป อุปาทานสมฺปยุตฺโต เจว
โน จ อุปาทานนฺติป ฯ รูปกฺขนฺโธ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิโย
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา อุปาทาน-
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วิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติปฎ อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติป ฯ
[๙๕] จตฺตาโร ขนฺธา โน กิเลสา สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา กิเลโส
สิยา โน กิเลโส ฯ รูปกฺขนฺโธ สงฺกิเลสิโก จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิเลสิกา ฯ รูปกฺขนฺโธ อสงฺกิลฏิ โ
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สงฺกิลิฏา สิยา อสงฺกิลิฏ า ฯ รูปกฺขนฺโธ
กิเลสวิปฺปยุตฺโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา สิยา
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว สงฺกิเลสิโก
จาติ สงฺกิเลสิโก เจว โน จ กิเลโส ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา
กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สิยา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ
กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสาติ
สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา กิเลโส เจว สงฺกิเลสิโก จ สิยา สงฺกิเลสิโก
เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว สงฺกิเลสิโก
จาติป สงฺกิเลสิโก เจว โน จ กิเลโสติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น
วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว สงฺกิลิฏโ จาติป สงฺกิลิฏโ เจว โน
จ กิเลโสติป ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา
จาติ สิยา สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา
สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา กิเลโส
เจว สงฺกิลิฏโ  จ สิยา สงฺกิลิฏโ เจว โน จ กิเลโส สิยา
น วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว สงฺกลิ ิฏโ จาติป สงฺกิลิฏโ เจว
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โน จ กิเลโสติป ฯ รูปกฺขนฺโธ น วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว
กิเลสสมฺปยุตฺโต จาติป กิเลสสมฺปยุตฺโต เจว โน จ กิเลโสติป
ตโย ขนฺธา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติ
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสาติ สงฺขารกฺขนฺโธ สิยา
กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺโต จ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺโต เจว
โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺโพ กิเลโส เจว กิเลสมฺปยุตฺโต
จาติป กิเลสสมฺปยุตฺโต เจว โน จ กิเลโสติป ฯ รูปกฺขนฺโธ
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา สิยา น วตฺตพฺพา
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกาติป กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกาติป ฯ
[๙๖] รูปกฺขนฺโธ น ทสฺสเนน ปหาตพฺโพ จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ
รูปกฺขนฺโธ น ภาวนาย ปหาตพฺโพ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพา สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา ฯ รูปกฺขนฺโธ น ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ฯ รูปกฺขนฺโธ น ภาวนาย
ปหาตพฺพเหตุโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ รูปกฺขนฺโธ อวิตกฺโก จตฺตาโร
ขนฺธา สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา ฯ รูปกฺขนฺโธ อวิจาโร
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จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ รูปกฺขนฺโธ
อปฺปติโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา ฯ
รูปกฺขนฺโธ น ปติสหคโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปติสหคตา
สิยา น ปติสหคตา ฯ เทฺว ขนฺธา น สุขสหคตา ตโย ขนฺธา สิยา
สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา ฯ เทฺว ขนฺธา น อุเปกฺขาสหคตา
ตโย ขนฺธา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ
รูปกฺขนฺโธ กามาวจโร จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กามาวจรา สิยา
น กามาวจรา ฯ รูปกฺขนฺโธ น รูปาวจโร จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา รูปาววรา สิยา น รูปาวจรา ฯ รูปกฺขนฺโธ น อรูปาวจโร
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อรูปาวจรา สิยา น อรูปาวจรา ฯ รูปกฺขนฺโธ
ปริยาปนฺโน จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ
รูปกฺขนฺโธ อนิยฺยานิโก จตฺตาโร ขนฺธา สิยา นิยฺยานิกา สิยา
อนิยฺยานิกา ฯ รูปกฺขนฺโธ อนิยโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา นิยตา
สิยา อนิยตา ฯ รูปกฺขนฺโธ สอุตฺตโร จตฺตาโร ขนฺธา สิยา
สอุตฺตรา สิยา อนุตฺตรา ฯ รูปกฺขนฺโธ อรโณ จตฺตาโร ขนฺธา
สิยา สรณา สิยา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
ขนฺธวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
___________________
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อายตนวิภงฺโค
[๙๗] ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน รูปายตน โสตายตน
สทฺทายตน ฆานายตน คนฺธายตน ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน
โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน ฯ
[๙๘] จกฺขุ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา วิปริณามธมฺม รูปา อนิจฺจา
ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา โสต อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา
วิปริณามธมฺม สทฺทา อนิจฺจา ทุกขฺ า อนตฺตา วิปริณามธมฺมา
ฆาน อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา วิปริณามธมฺม คนฺธา อนิจฺจา ทุกฺขา
อนตฺตา วิปริณามธมฺมา ชิวฺหา อนิจจฺ า ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา
รสา อนิจจฺ า ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา กาโย
อนิจฺโจ ทุกฺโข อนตฺตา วิปริณามธมฺโม โผฏพฺพา อนิจฺจา
ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา มโน อนิจฺโจ ทุกโฺ ข อนตฺตา
วิปริณามธมฺโม ธมฺมา อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตา วิปริณามธมฺมา ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๙๙] ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน มนายตน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน ธมฺมายตน ฯ
[๑๐๐] ตตฺถ กตม จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนนฺ  มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ ๑ สฺุโ คาโมเปโส อิท วุจฺจติ
#๑ [๕๑๖] ธมฺมสงฺคณิย โอโลเกตพฺพ ฯ
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จกฺขายตน ฯ ตตฺถ กตม โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน
กายายตน โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท
ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิท วุจจฺ ติ กายายตน ฯ ตตฺถ
กตม มนายตน เอกวิเธน มนายตน ผสฺสสมฺปยุตฺต ฯ ทุวิเธน
มนายตน อตฺถิ สเหตุก อตฺถิ อเหตุก ฯ ติวิเธน มนายตน
อตฺถิ กุสล อตฺถิ อกุสล อตฺถิ อพฺยากต ฯเปฯ ๑ เอว พหุวิเธน
มนายตน อิท วุจฺจติ มนายตน ฯ ตตฺถ กตม รูปายตน ย
รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา ฯเปฯ รูปธาตุเปสา
อิท วุจฺจติ รูปายตน ฯ ตตฺถ กตม สทฺทายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุเปสา
อิท วุจฺจติ โผฏพฺพายตน ฯ ตตฺถ กตม ธมฺมายตน เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน อสงฺขตา จ ธาตุ ฯ ตตฺถ กตโม เวทนากฺขนฺโธ
เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯเปฯ เอว พหุวิเธน
เวทนากฺขนฺโธ อย วุจฺจติ เวทนากฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ กตโม สฺากฺขนฺโธ
เอกวิเธน สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯเปฯ เอว
พหุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อย วุจฺจติ สฺากฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ กตโม
สงฺขารกฺขนฺโธ เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯเปฯ
เอว พหุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ
#๑ [๗๔] ขนฺธวิภงฺเค โอโลเกตพฺพ ฯ
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กตม รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน อิตถฺ ินฺทฺริย
ฯเปฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อิท วุจฺจติ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน ฯ ตตฺถ กตมา อสงฺขตา ธาตุ ราคกฺขโย
โทสกฺขโย โมหกฺขโย อย วุจฺจติ อสงฺขตา ธาตุ ฯ อิท วุจฺจติ
ธมฺมายตน ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๑๐๑] ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน รูปายตน ฯเปฯ มนายตน
ธมฺมายตน ฯ ทฺวาทสนฺน อายตนาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๑๐๒] ทสายตนา อพฺยากตา ทฺวายตนา สิยา กุสลา สิยา
อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาติป มนายตน สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต
ธมฺมายตน สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา น วตฺตพฺพ
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺ นฺติป
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทสายตนา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
ทฺวายตนา สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ปฺจายตนา อุปาทินฺนุปาทานิยา
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สทฺทายตน อนุปาทินฺนุปาทานิย จตฺตารายตนา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา
ทฺวายตนา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ฯ ทสายตนา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ทฺวายตนา
สิยา สงฺกลิ ิฏสงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ ทสายตนา อวิตกฺกอวิจารา มนายตน
สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺมายตน สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจาร
สิยา น วตฺตพฺพ สวิตกฺกสวิจารนฺติป อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติป
อวิตกฺกอวิจารนฺติป ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป
สุขสหคตาติป อุเปกฺขาสหคตาติป ทฺวายตนา สิยา ปติสหคตา
สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น วตฺตพฺพา
ปติสหคตาติป สุขสหคตาติป อุเปกฺขาสหคตาติป ฯ ทสายตนา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ทฺวายตนา สิยา ทสฺสเนน
ปหาตพฺพา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพา ฯ ทสายตนา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ทฺวายตนา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพเหตุกา สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
ทสายตนา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน ทฺวายตนา สิยา อาจยคามิโน สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน ฯ
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ทสายตนา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ทฺวายตนา สิยา เสกฺขา สิยา
อเสกฺขา สิยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ ทสายตนา ปริตฺตา ทฺวายตนา
สิยา ปริตฺตา สิยา มหคฺคตา สิยา อปฺปมาณา ฯ ทสายตนา
อนารมฺมณา ทฺวายตนา สิยา ปริตฺตารมฺมณา สิยา
มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา
ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ
ทสายตนา มชฺฌิมา ทฺวายตนา สิยา หีนา สิยา มชฺฌิมา สิยา
ปณีตา ฯ ทสายตนา อนิยตา ทฺวายตนา สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา
สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ ทสายตนา อนารมฺมณา
ทฺวายตนา สิยา มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน
สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ
ปฺจายตนา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน น
วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ สทฺทายตน สิยา อุปฺปนฺน สิยา อนุปฺปนฺน
น วตฺตพฺพ อุปฺปาทีติ ปฺจายตนา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา
อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน ธมฺมายตน สิยา อุปฺปนฺน สิยา
อนุปฺปนฺน สิยา อุปฺปาทิ สิยา น วตฺตพฺพ อุปฺปนฺนนฺติป อนุปฺปนฺนนฺติป
อุปฺปาทีติป ฯ เอกาทสายตนา สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา
ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมายตน สิยา อตีต สิยา อนาคต สิยา ปจฺจุปฺปนฺน
สิยา น วตฺตพฺพ อตีตนฺติป อนาคตนฺติป ปจฺจุปฺปนฺนนฺติป ฯ
ทสายตนา อนารมฺมณา ทฺวายตนา สิยา อตีตารมฺมณา สิยา
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อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา
อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป สิยา
อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ ทสายตนา
อนารมฺมณา ทฺวายตนา สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา อชฺฌตฺตารมฺมณาติป
พหิทฺธารมฺมณาติป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณาติป ฯ รูปายตน
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ นวายตนา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ทฺวายตนา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๑๐๓] เอกาทสายตนา น เหตู ธมฺมายตน สิยา เหตุ สิยา น
เหตุ ฯ ทสายตนา อเหตุกา ทฺวายตนา สิยา สเหตุกา สิยา อเหตุกา ฯ
ทสายตนา เหตุวิปฺปยุตฺตา ทฺวายตนา สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา สิยา
เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา เหตุ เจว สเหตุกา จาติป
สเหตุกา เจว น จ เหตูติป มนายตน น วตฺตพฺพ เหตุ เจว
สเหตุกฺจาติ สิยา สเหตุกฺเจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพ
สเหตุกฺเจว น จ เหตูติ ธมฺมายตน สิยา เหตุ เจว สเหตุกฺจ
สิยา สเหตุกฺเจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพ เหตุ เจว
สเหตุกฺจาติป สเหตุกฺเจว น จ เหตูติป ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติป เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติป
มนายตน น วตฺตพฺพ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจาติ สิยา เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพ เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว
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น จ เหตูติ ธมฺมายตน สิยา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจ
สิยา เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพ เหตุ เจว
เหตุสมฺปยุตฺตฺจาติป เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตูติป ฯ ทสายตนา
น เหตู อเหตุกา มนายตน สิยา น เหตุ สเหตุก สิยา น
เหตุ อเหตุก ธมฺมายตน สิยา น เหตุ สเหตุก สิยา น เหตุ
อเหตุก สิยา น วตฺตพฺพ น เหตุ สเหตุกนฺติป น เหตุ อเหตุกนฺติป ฯ
[๑๐๔] เอกาทสายตนา สปฺปจฺจยา ธมฺมายตน สิยา สปฺปจฺจย
สิยา อปฺปจฺจย ฯ เอกาทสายตนา สงฺขตา ธมฺมายตน
สิยา สงฺขต สิยา อสงฺขต ฯ เอกาทสายตนา อนิทสฺสนา รูปายตน
สนิทสฺสน ฯ ทสายตนา สปฺปฏิฆา ทฺวายตนา อปฺปฏิฆา ฯ
ทสายตนา รูปา มนายตน อรูป ธมฺมายตน สิยา รูป สิยา
อรูป ฯ ทสายตนา โลกิยา ทฺวายตนา สิยา โลกิยา สิยา
โลกุตฺตรา ฯ เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
[๑๐๕] เอกาทสายตนา โน อาสวา ธมฺมายตน สิยา อาสโว
สิยา โน อาสโว ฯ ทสายตนา สาสวา ทฺวายตนา สิยา สาสวา
สิยา อนาสวา ฯ ทสายตนา อาสววิปฺปยุตฺตา ทฺวายตนา สิยา
อาสวสมฺปยุตฺตา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว สาสวา จาติ สาสวา เจว โน จ อาสวา มนายตน
น วตฺตพฺพ อาสโว เจว สาสวฺจาติ สิยา สาสวฺเจว โน จ
อาสโว สิยา น วตฺตพฺพ สาสวฺเจว โน จ อาสโวติ ธมฺมายตน
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สิยา อาสโว เจว สาสวฺจ สิยา สาสวฺเจว โน จ อาสโว สิยา
น วตฺตพฺพ อาสโว เจว สาสวฺจาติป สาสวฺเจว โน จ อาสโวติป ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ อาสวาติป มนายตน น วตฺตพฺพ อาสโว เจวt
อาสวสมฺปยุตฺตฺจาติ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อาสโว
สิยา น วตฺตพฺพ อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อาสโวติ ธมฺมายตน
สิยา อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺพ อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจาติป
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อาสโวติป ฯ ทสายตนา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา
ทฺวายตนา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา
สิยา
น วตฺตพฺพา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวาติป
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวาติป ฯ
[๑๐๖] เอกาทสายตนา โน สฺโชนา ธมฺมายตน สิยา
สฺโชน สิยา โน สฺโชน ฯ ทสายตนา สฺโชนิยา ทฺวายตนา
สิยา สฺโชนิยา สิยา อสฺโชนิยา ฯ ทสายตนา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
ทฺวายตนา สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนิยา
จาติ สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนา มนายตน น วตฺตพฺพ
สฺโชนฺเจว สฺโชนิยฺจาติ สิยา สฺโชนิยฺเจว โน จ
สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพ สฺโชนิยฺเจว โน จ สฺโชนนฺติ
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ธมฺมายตน สิยา สฺโชนฺเจว สฺโชนิยฺจ สิยา สฺโชนิยฺเจว
โน จ สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพ สฺโชนฺเจว
สฺโชนิยฺจาติป สฺโชนิยฺเจว โน จ สฺโชนนฺติป ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา
จาติป สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโชนาติป มนายตน
น วตฺตพฺพ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจาติ สิยา
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ สฺโชนนฺติ ธมฺมายตน สิยา
สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพ สฺโชนฺเจว
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจาติป สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ สฺโชนนฺติป ฯ
ทสายตนา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา
ทฺวายตนา
สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา
สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยาติป
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยาติป ฯ
[๑๐๗] เอกาทสายตนา โน คนฺถา ธมฺมายตน สิยา คนฺโถ สิยา
โน คนฺโถ ฯ ทสายตนา คนฺถนิยา ทฺวายตนา สิยา คนฺถนิยา สิยา
อคนฺถนิยา ฯ ทสายตนา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ทฺวายตนา สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา
สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา คนฺถา
เจว คนฺถนิยา จาติ คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา มนายตน น
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วตฺตพฺพ คนฺโถ เจว คนฺถนิยฺจาติ สิยา คนฺถนิยฺเจว โน จ
คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพ คนฺถนิยฺเจว โน จ คนฺโถติ ธมฺมายตน
สิยา คนฺโถ เจว คนฺถนิยฺจ สิยา คนฺถนิยฺเจว โน จ คนฺโถ สิยา
น วตฺตพฺพ คนฺโถ เจว คนฺถนิยฺจาติป คนฺถนิยฺเจว โน จ คนฺโถติป ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติป
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถาติป มนายตน น วตฺตพฺพ คนฺโถ
เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจาติ สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถ
สิยา น วตฺตพฺพ คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถติ ธมฺมายตน
สิยา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ
คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจาติป คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ คนฺโถติป ฯ ทสายตนา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา
ทฺวายตนา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา
สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติป ฯ
[๑๐๘] เอกาทสายตนา โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน
นีวรณา ธมฺมายตน สิยา นีวรณ สิยา โน นีวรณ ฯ ทสายตนา
นีวรณิยา ทฺวายตนา สิยา นีวรณิยา สิยา อนีวรณิยา ฯ ทสายตนา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ทฺวายตนา สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณิยา จาติ
นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา มนายตน น วตฺตพฺพ นีวรณฺเจว
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นีวรณิยฺจาติ สิยา นีวรณิยฺเจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพ
นีวรณิยฺเจว โน จ นีวรณนฺติ ธมฺมายตน สิยา นีวรณฺเจว
นีวรณิยฺจ สิยา นีวรณิยฺเจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพ
นีวรณฺเจว นีวรณิยฺจาติป นีวรณิยฺเจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ
ทสายตนา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติป
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติป มนายตน น วตฺตพฺพ
นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติ สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพ นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณนฺติ
ธมฺมายตน สิยา นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ สิยา
นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพ นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติป นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ
ทสายตนา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา ทฺวายตนา สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา สิยา น วตฺตพฺพา
นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยาติป นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยาติป ฯ
[๑๐๙] เอกาทสายตนา โน ปรามาสา ธมฺมายตน สิยา ปรามาโส
สิยา โน ปรามาโส ฯ ทสายตนา ปรามฏา ทฺวายตนา
สิยา ปรามฏา สิยา อปรามฏา ฯ ทสายตนา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
มนายตน สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺต สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺต
ธมฺมายตน สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺต สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺต สิยา น
วตฺตพฺพ ปรามาสสมฺปยุตฺตนฺติป ปรามาสวิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ ทสายตนา
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น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติ ปรามฏา เจว โน จ
ปรามาสา มนายตน น วตฺตพฺพ ปรามาโส เจว ปรามฏฺจาติ
สิยา ปรามฏฺเจว โน จ ปรามาโส สิยา น วตฺตพฺพ ปรามฏฺเจว
โน จ ปรามาโสติ ธมฺมายตน สิยา ปรามาโส เจว ปรามฏฺจ
สิยา ปรามฏฺเจว โน จ ปรามาโส สิยา น วตฺตพฺพ
ปรามาโส เจว ปรามฏฺจาติป ปรามฏฺเจว โน จ ปรามาโสติป ฯ
ทสายตนา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา ทฺวายตนา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา
สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏาติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏาติป ฯ
[๑๑๐] ทสายตนา อนารมฺมณา มนายตน สารมฺมณ ธมฺมายตนสิยา
สารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ มนายตน จิตฺต เอกาทสายตนา
โน จิตฺตา ฯ เอกาทสายตนา อเจตสิกา ธมฺมายตน
สิยา เจตสิก สิยา อเจตสิก ฯ ทสายตนา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมายตนสิยา
จิตฺตสมฺปยุตฺต สิยา จิตฺตวิปฺปยุตฺต มนายตน น วตฺตพฺพ
จิตฺเตน สมฺปยุตฺตนฺติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ ทสายตนา จิตฺตวิสสฏา
ธมฺมายตน สิยา จิตฺตสสฏ สิยา จิตฺตวิสสฏ มนายตนน
วตฺตพฺพ จิตฺเตน สสฏนฺติป จิตฺเตน วิสสฏนฺติป ฯ ฉายตนา
โน จิตฺตสมุฏานา ฉายตนา สิยา จิตฺตสมุฏานา สิยา โน จิตฺตสมุฏานา ฯ เอกาทสายตนา โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมายตน สิยา
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จิตฺตสหภู สิยา โน จิตฺตสหภู ฯ เอกาทสายตนา โน จิตฺตานุปริวตฺติโน
ธมฺมายตน สิยา จิตฺตานุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ
เอกาทสายตนา โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมายตน สิยา
จิตฺตสสฏสมุฏาน สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏาน ฯ เอกาทสายตนา
โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ธมฺมายตน สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู
สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ฯ เอกาทสายตนา
โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมายตน สิยา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ ฯ
ฉายตนา อชฺฌตฺติกา ฉายตนา พาหิรา ฯ นวายตนา อุปาทา
ทฺวายตนา นุปาทา ธมฺมายตน สิยา อุปาทา สิยา นุปาทา ฯ
ปฺจายตนา อุปาทินฺนา สทฺทายตน อนุปาทินฺน ฉายตนา สิยา
อุปาทินฺนา สิยา อนุปาทินฺนา ฯ
[๑๑๑] เอกาทสายตนา นุปาทานา ธมฺมายตน สิยา อุปาทาน
สิยา นุปาทาน ฯ ทสายตนา อุปาทานิยา ทฺวายตนา สิยา อุปาทานิยา
สิยา อนุปาทานิยา ฯ ทสายตนา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ทฺวายตนา
สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนา
น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติ อุปาทานิยา เจว
โน จ อุปาทานา มนายตน น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว อุปาทานิยฺจาติ
สิยา อุปาทานิยฺเจว โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพ
อุปาทานิยฺเจว โน จ อุปาทานนฺติ ธมฺมายตน สิยา อุปาทาน-
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เจว อุปาทานิยฺจ สิยา อุปาทานิยฺเจว โน จ อุปาทาน สิยา
น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว อุปาทานิยฺจาติป อุปาทานิยฺเจว
โน จ อุปาทานนฺติป ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานาติป
มนายตน น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจาติ
สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อุปาทาน สิยา น
วตฺตพฺพ อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อุปาทานนฺติ ธมฺมายตน
สิยา อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อุปาทานนฺติป ฯ
ทสายตนา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา
ทฺวายตนา
สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา
สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติป
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติป ฯ
[๑๑๒] เอกาทสายตนา โน กิเลสา ธมฺมายตน สิยา กิเลโส
สิยา โน กิเลโส ฯ ทสายตนา สงฺกิเลสิกา ทฺวายตนา สิยา
สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิเลสิกา ฯ ทสายตนา อสงฺกิลิฏา ทฺวายตนา
สิยา สงฺกิลฏิ า สิยา อสงฺกิลิฏา ฯ ทสายตนา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
ทฺวายตนา สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนา
น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สงฺกิเลสิกา เจว โน
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จ กิเลสา มนายตน น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกฺจาติ
สิยา สงฺกิเลสิกฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ สงฺกิเลสิกฺเจว
โน จ กิเลโสติ ธมฺมายตน สิยา กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกฺจ สิยา
สงฺกิเลสิกฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว
สงฺกิเลสิกฺจาติป สงฺกิเลสิกฺเจว โน จ กิเลโสติป ฯ ทสายตนา น
วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จาติป สงฺกิลิฏ า เจว โน จ
กิเลสาติป มนายตน น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว สงฺกิลฏิ ฺจาติ
สิยา สงฺกิลิฏ ฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ สงฺกิลิฏฺเจว
โน จ กิเลโสติ ธมฺมายตน สิยา กิเลโส เจว สงฺกิลิฏฺจ สิยา
สงฺกิลิฏฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว สงฺกิลิฏฺจาติป
สงฺกิลิฏฺเจว โน จ กิเลโสติป ฯ ทสายตนา น วตฺตพฺพา
กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติป กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
กิเลสาติป มนายตน น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตฺจาติ
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ
กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ กิเลโสติ ธมฺมายตน สิยา กิเลโส เจว
กิเลสสมฺปยุตฺตฺจ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น
วตฺตพฺพ กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตฺจาติป กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ กิเลโสติป ฯ ทสายตนา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา ทฺวายตนา
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
สิยา น วตฺตพฺพา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกาติป กิเลสวิปฺปยุตฺต-
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อสงฺกิเลสิกาติป ฯ
[๑๑๓] ทสายตนา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ทฺวายตนา สิยา
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ ทสายตนา
น ภาวนาย ปหาตพฺพา ทฺวายตนา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา สิยา
น ภาวนาย ปหาตพฺพา ฯ ทสายตนา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
ทฺวายตนา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สิยา น ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ทสายตนา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ทฺวายตนา
สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ
ทสายตนา อวิตกฺกา ทฺวายตนา สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา ฯ
ทสายตนา อวิจารา ทฺวายตนา สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ
ทสายตนา อปฺปติกา ทฺวายตนา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา ฯ
ทสายตนา น ปติสหคตา ทฺวายตนา สิยา ปติสหคตา สิยา น
ปติสหคตา ฯ ทสายตนา น สุขสหคตา ทฺวายตนา สิยา สุขสหคตา
สิยา น สุขสหคตา ฯ ทสายตนา น อุเปกฺขาสหคตา ทฺวายตนา
สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ ทสายตนา กามาวจรา
ทฺวายตนา สิยา กามาวจรา สิยา น กามาวจรา ฯ ทสายตนา
น รูปาวจรา ทฺวายตนา สิยา รูปาวจรา สิยา น รูปาวจรา ฯ
ทสายตนา น อรูปาวจรา ทฺวายตนา สิยา อรูปาวจรา สิยา น
อรูปาวจรา ฯ ทสายตนา ปริยาปนฺนา ทฺวายตนา สิยา ปริยาปนฺนา
สิยา อปริยาปนฺนา ฯ ทสายตนา อนิยฺยานิกา ทฺวายตนา สิยา
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นิยฺยานิกา สิยา อนิยฺยานิกา ฯ ทสายตนา อนิยตา ทฺวายตนา สิยา
นิยตา สิยา อนิยตา ฯ ทสายตนา สอุตฺตรา ทฺวายตนา สิยา
สอุตฺตรา สิยา อนุตฺตรา ฯ ทสายตนา อรณา ทฺวายตนา สิยา
สรณา สิยา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
อายตนวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
ธาตุวิภงฺโค
[๑๑๔] ฉ ธาตุโย ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
อากาสธาตุ วิฺาณธาตุ ฯ
[๑๑๕] ตตฺถ กตมา ปวีธาตุ ปวีธาตุทฺวย อตฺถิ อชฺฌตฺติกา
อตฺถิ พาหิรา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ย อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต กกฺขฬ ขริคต กกฺขฬตฺต กกฺขฬภาโว อชฺฌตฺต อุปาทินฺน
เสยฺยถีท เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นฺหารู อฏี
อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส อนฺต
อนฺตคุณ อุทริย กรีส ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต
กกฺขฬ ขริคต กกฺขฬตฺต กกฺขฬภาโว อชฺฌตฺต อุปาทินฺน อย
วุจฺจติ อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา พาหิรา ปวีธาตุ
ย พาหิร กกฺขฬ ขริคต กกฺขฬตฺต กกฺขฬภาโว พหิทฺธา อนุปาทินฺน
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เสยฺยถีท อโย โลห ติปุ สีส สชฺฌุ มุตฺตา มณิ เวฬุริโย
สงฺโข สิลา ปวาฬ รชต ชาตรูป โลหิตงฺโค มสารคลฺล ติณ
กฏ สกฺขรา กถลา ภูมิ ปาสาโณ ปพฺพโต ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ พาหิร กกฺขฬ ขริคต กกฺขฬตฺต กกฺขฬภาโว พหิทฺธา
อนุปาทินฺน อย วุจฺจติ พาหิรา ปวีธาตุ ฯ ยา จ อชฺฌตฺติกา
ปวีธาตุ ยา จ พาหิรา ปวีธาตุ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ ปวีธาตุ ฯ
[๑๑๖] ตตฺถ กตมา อาโปธาตุ อาโปธาตุทฺวย อตฺถิ อชฺฌตฺติกา
อตฺถิ พาหิรา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ ย อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต เสฺนโห เสฺนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส
อชฺฌตฺต อุปาทินฺน เสยฺยถีท ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท
เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺต ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต เสฺนโห
เสฺนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส อชฺฌตฺต อุปาทินฺน อย วุจฺจติ
อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา พาหิรา อาโปธาตุ ย
พาหิร อาโป อาโปคต เสนฺโห เสฺนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส พหิทฺธา
อนุปาทินฺน เสยฺยถีท มูลรโส ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส
ปุปฺผรโส ผลรโส ขีร ทธิ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต
ภุมฺมานิ วา อุทกานิ อนฺตลิกฺขานิ วา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ
พาหิร อาโป อาโปคต เสฺนโห เสฺนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส พหิทฺธา
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อนุปาทินฺน อย วุจฺจติ พาหิรา อาโปธาตุ ฯ ยา จ อชฺฌตฺติกา
อาโปธาตุ ยา จ พาหิรา อาโปธาตุ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ อาโปธาตุ ฯ
[๑๑๗] ตตฺถ กตมา เตโชธาตุ เตโชธาตุทฺวย อตฺถิ อชฺฌตฺติกา
อตฺถิ พาหิรา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ย อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต อุสฺมา อุสฺมาคต อุสุม อุสุมคต อชฺฌตฺต
อุปาทินฺน เสยฺยถีท เยน จ สนฺตปฺปติ เยน จ ชีรติ เยน
จ ปริทยฺหติ เยน จ อสิตปตขายิตสายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต
อุสฺมา อุสฺมาคต อุสุม อุสุมคต อชฺฌตฺต อุปาทินฺน อย วุจจฺ ติ
อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา พาหิรา เตโชธาตุ ย
พาหิร เตโช เตโชคต อุสฺมา อุสฺมาคต อุสุม อุสุมคต พหิทฺธา
อนุปาทินฺน เสยฺยถีท กฏคฺคิ สกลิกคฺคิ ติณคฺคิ โคมยคฺคิ
ถุสคฺคิ สงฺการคฺคิ อินฺทคฺคิ อคฺคิสนฺตาโป สุรยิ สนฺตาโป
กฏสนฺนิจยสนฺตาโป ติณสนฺนิจยสนฺตาโป ธฺสนฺนิจยสนฺตาโป
ภสฺมาสนฺนิจยสนฺตาโป ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ พาหิร เตโช เตโชคต
อุสฺมา อุสฺมาคต อุสุม อุสุมคต พหิทฺธา อนุปาทินฺน อย วุจฺจติ
พาหิรา เตโชธาตุ ฯ ยา จ อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ยา จ
พาหิรา เตโชธาตุ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อย
วุจฺจติ เตโชธาตุ ฯ
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[๑๑๘] ตตฺถ กตมา วาโยธาตุ วาโยธาตุทฺวย อตฺถิ อชฺฌตฺติกา
อตฺถิ พาหิรา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ย อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต ถมฺภิตตฺต รูปสฺส อชฺฌตฺต อุปาทินฺน
เสยฺยถีท อุทฺธงฺคมา วาตา อโธคมา วาตา กุจฺฉิสยา วาตา
โกฏสยา วาตา องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา สตฺถกวาตา ขุรกวาตา
อุปฺปลกวาตา อสฺสาโส ปสฺสาโส ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต ถมฺภิตตฺต รูปสฺส อชฺฌตฺต
อุปาทินฺน อย วุจฺจติ อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา
พาหิรา วาโยธาตุ ย พาหิร วาโย วาโยคต ถมฺภิตตฺต รูปสฺส
พหิทฺธา อนุปาทินฺน เสยฺยถีท ปุรตฺถิมา วาตา ปจฺฉิมา วาตา
อุตฺตรา วาตา ทกฺขิณา วาตา สรชา วาตา อรชา วาตา
สีตา วาตา อุณฺหา วาตา ปริตฺตา วาตา อธิมตฺตา วาตา
กาฬา วาตา เวรมฺภวาตา ปกฺขวาตา สุปณฺณวาตา ตาลวณฺฏวาตา
วิธูปนวาตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ พาหิร วาโย วาโยคต
ถมฺภิตตฺต รูปสฺส พหิทฺธา อนุปาทินฺน อย วุจฺจติ พาหิรา
วาโยธาตุ ฯ ยา จ อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ยา จ พาหิรา
วาโยธาตุ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ
วาโยธาตุ ฯ
[๑๑๙] ตตฺถ กตมา อากาสธาตุ อากาสธาตุทฺวย อตฺถิ
อชฺฌตฺติกา อตฺถิ พาหิรา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺติกา อากาสธาตุ
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ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อากาโส อากาสคต อฆ อฆคต วิวโร
วิวรคต อสมฺผุฏ มสโลหิเตหิ อชฺฌตฺต อุปาทินฺน เสยฺยถีท
กณฺณจฺฉิทฺท นาสจฺฉิทฺท มุขทฺวาร เยน จ อสิตปตขายิตสายิต
อชฺโฌหรติ ยตฺถ จ อสิตปตขายิตสายิต สนฺตฏิ ติ เยน จ
อสิตปตขายิตสายิต อโธภาค นิกฺขมติ ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อากาโส อากาสคต อฆ อฆคต วิวโร วิวรคต
อสมฺผุฏ มสโลหิเตหิ อชฺฌตฺต อุปาทินฺน อย วุจฺจติ อชฺฌตฺติกา
อากาสธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา พาหิรา อากาสธาตุ ย พาหิร
อากาโส อากาสคต อฆ อฆคต วิวโร วิวรคต อสมฺผุฏ จตูหิ
มหาภูเตหิ พหิทฺธา อนุปาทินฺน อย วุจฺจติ พาหิรา อากาสธาตุ ฯ
ยา จ อชฺฌตฺติกา อากาสธาตุ ยา จ พาหิรา อากาสธาตุ
ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อย วุจฺจติ อากาสธาตุ ฯ
[๑๒๐] ตตฺถ กตมา วิฺาณธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ
โสตวิฺาณธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ กายวิฺาณธาตุ
มโนวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ วิฺาณธาตุ ฯ
อิมา ฉ ธาตุโย ฯ
[๑๒๑] อปราป ฉ ธาตุโย สุขธาตุ ทุกฺขธาตุ โสมนสฺสธาตุ
โทมนสฺสธาตุ อุเปกฺขาธาตุ อวิชฺชาธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา สุขธาตุ
ย กายิก สาต กายิก สุข กายสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ สุขธาตุ ฯ ตตฺถ
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กตมา ทุกฺขธาตุ ย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช
อสาต ทุกขฺ  เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา
อย วุจฺจติ ทุกฺขธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา โสมนสฺสธาตุ ย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ โสมนสฺสธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา
โทมนสฺสธาตุ ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช
อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา
อย วุจฺจติ โทมนสฺสธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา อุเปกฺขาธาตุ ย
เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกขฺ มสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ อุเปกฺขาธาตุ ฯ
ตตฺถ กตมา อวิชฺชาธาตุ ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ ๑ อวิชชฺ าลงฺคี
โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชาธาตุ ฯ อิมา ฉ ธาตุโย ฯ
[๑๒๒] อปราป ฉ ธาตุโย กามธาตุ พฺยาปาทธาตุ วิหึสาธาตุ
เนกฺขมฺมธาตุ อพฺยาปาทธาตุ อวิหึสาธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา กามธาตุ
กามปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา
เจตโส อภินิโรปนา มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ กามธาตุ เหฏโต
อวีจินิรย ปริยนฺต กริตวฺ า อุปริโต ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทเว อนฺโต
กริตฺวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา
ขนฺธธาตุอายตนา รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อย
#๑ [๓๐๐] ธมฺมสงฺคณิย โอโลเกตพฺพ ฯ
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วุจฺจติ กามธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา พฺยาปาทธาตุ พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจจฺ ติ พฺยาปาทธาตุ
ทสสุ วา อาฆาตวตฺถูสุ จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ
โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตตฺ สฺส
พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฺฌนา กุชฺฌิตตฺต โทโส ทูสนา
ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ
จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ พฺยาปาทธาตุ ฯ
ตตฺถ กตมา วิหึสาธาตุ วิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก
วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ วิหึสาธาตุ อิเธกจฺโจ
ปาณินา วา เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา รชฺชุยา วา
อฺตรฺตเรน สตฺเต วิเหเติ ยา เอวรูปา เหนา วิเหนา
หึสนา วิหึสนา โรสนา วิโรสนา ปรูปฆาโต อย วุจฺจติ วิหึสาธาตุ ฯ
ตตฺถ กตมา เนกฺขมฺมธาตุ เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก
ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ เนกฺขมฺมธาตุ สพฺเพป กุสลา
ธมฺมา เนกฺขมฺมธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา อพฺยาปาทธาตุ อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ
อพฺยาปาทธาตุ ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ อพฺยาปาทธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา
อวิหึสาธาตุ อวิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา
พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา สมฺมาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ
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อวิหึสาธาตุ ยา สตฺเตสุ กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณาเจโตวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ อวิหึสาธาตุ ฯ อิมา ฉ ธาตุโย ฯ
[๑๒๓] อิติ อิมานิ ตีณิ ฉกฺกานิ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อฏารส ธาตุโย โหนฺติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๑๒๔] อฏารส ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ
โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ
ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ กายธาตุ
โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๒๕] ตตฺถ กตมา จกฺขุธาตุ ย จกฺขุ จตุนนฺ  มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อย วุจฺจติ
จกฺขุธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา รูปธาตุ ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย วณฺณนิภา ฯเปฯ รูปธาตุเปสา อย วุจฺจติ รูปธาตุ ฯ
ตตฺถ กตมา จกฺขุวิฺาณธาตุ จกฺขฺุจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา จกฺขุวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ
จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๒๖] ตตฺถ กตมา โสตธาตุ ย โสต จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อย วุจฺจติ
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โสตธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา สทฺทธาตุ โย สทฺโท จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ฯเปฯ สทฺทธาตุเปสา อย วุจฺจติ
สทฺทธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา โสตวิฺาณธาตุ โสตฺจ ปฏิจฺจสทฺเท
จ อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา โสตวิฺาณธาตุ อย
วุจฺจติ โสตวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๒๗] ตตฺถ กตมา ฆานธาตุ ย ฆาน จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อย วุจฺจติ
ฆานธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา คนฺธธาตุ โย คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ฯเปฯ คนฺธธาตุเปสา อย วุจฺจติ
คนฺธธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา ฆานวิฺาณธาตุ ฆานฺจ ปฏิจฺจ
คนฺเธ จ อุปปฺ ชฺชติ จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา ฆานวิฺาณธาตุ อย
วุจฺจติ ฆานวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๒๘] ตตฺถ กตมา ชิวฺหาธาตุ ยา ชิวฺหา จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อย วุจฺจติ
ชิวฺหาธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา รสธาตุ โย รโส จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ฯเปฯ รสธาตุเปสา อย วุจฺจติ
รสธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา ชิวฺหาวิฺาณธาตุ ชิวฺหฺจ ปฏิจฺจ
รเส จ อุปปฺ ชฺชติ จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
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มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา ชิวฺหาวิฺาณธาตุ
อย วุจฺจติ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๒๙] ตตฺถ กตมา กายธาตุ โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อย วุจฺจติ
กายธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา โผฏพฺพธาตุ ปวีธาตุ ฯเปฯ
โผฏพฺพธาตุเปสา อย วุจฺจติ โผฏพฺพธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา กายวิฺาณธาตุ
กายฺจ ปฏิจฺจ โผฏพฺเพ จ อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตชฺชา กายวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ กายวิฺาณธาตุ ฯ
[๑๓๐] ตตฺถ กตมา มโนธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุยา อุปฺปชฺชิตฺวา
นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร
มโน มนายตน มนินทฺ ฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา
มโนธาตุ โสตวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ ฆานวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ
ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ กายวิฺาณธาตุยา อุปฺปชฺชิตฺวา
นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร
มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนธาตุ
สพฺพธมฺเมสุ วา ปน ปมสมนฺนาหาโร อย วุจฺจติ มโนธาตุ ฯ
ตตฺถ กตมา ธมฺมธาตุ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน อสงฺขตา
จ ธาตุ ฯ ตตฺถ กตโม เวทนากฺขนฺโธ เอกวิเธน เวทนากฺขนฺโธ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 111

ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ สเหตุโก อตฺถิ
อเหตุโก ฯ ติวิเธน เวทนากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล อตฺถิ อกุสโล
อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว พหุวิเธน เวทนากฺขนฺโธ ฯ อย
วุจฺจติ เวทนากฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ กตโม สฺากฺขนฺโธ ฯ เอกวิเธน
สฺากฺขนฺโธ ผสฺสสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ
สเหตุโก อตฺถิ อเหตุโก ฯ ติวิเธน สฺากฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล
อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว พหุวเิ ธน สฺากฺขนฺโธ ฯ
อย วุจฺจติ สฺากฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ กตโม สงฺขารกฺขนฺโธ
เอกวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ จิตฺตสมฺปยุตฺโต ฯ ทุวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อตฺถิ เหตุ อตฺถิ น เหตุ ฯ ติวิเธน สงฺขารกฺขนฺโธ อตฺถิ กุสโล
อตฺถิ อกุสโล อตฺถิ อพฺยากโต ฯเปฯ เอว พหุวเิ ธน สงฺขารกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ สงฺขารกฺขนฺโธ ฯ ตตฺถ กตม รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร
อิท วุจฺจติ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน ฯ
ตตฺถ กตมา อสงฺขตา ธาตุ ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย
อย วุจฺจติ อสงฺขตา ธาตุ ฯ อย วุจฺจติ ธมฺมธาตุ ฯ ตตฺถ
กตมา มโนวิฺาณธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุยา อุปฺปชฺชติ ฺวา
นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ มโนธาตุ มโนธาตุยาป อุปฺปชฺชิตฺวา
นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา
มโนวิฺาณธาตุ โสตวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ ฆานวิฺาณ-
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ธาตุยา ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณธาตุยา ฯเปฯ กายวิฺาณธาตุยา
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ มโนธาตุ มโนธาตุยาป
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุทฺธสมนนฺตรา อุปฺปชฺชติ จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ
มโนวิฺาณธาตุ ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๑๓๑] อฏารส ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ
โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ
ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ กายธาตุ
โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ฯ
อฏารสนฺน ธาตูน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๑๓๒] โสฬส ธาตุโย อพฺยากตา เทฺว ธาตุโย สิยา กุสลา
สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ทส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ปฺจ ธาตุโย อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา กายวิฺาณธาตุ สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา มโนวิฺาณธาตุ
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สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมธาตุ สิยา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา น วตฺตพฺพา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ฯ ทส ธาตุโย เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
ปฺจ ธาตุโย วิปากา มโนธาตุ สิยา วิปากา
สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา เทฺว ธาตุโย สิยา วิปากา
สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ทส
ธาตุโย อุปาทินฺนุปาทานิยา สทฺทธาตุ อนุปาทินฺนุปาทานิยา ปฺจ
ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา เทฺว
ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ โสฬส ธาตุโย อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา
เทฺว ธาตุโย สิยา สงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา
สิยา อสงฺกลิ ิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ ปณฺณรส ธาตุโย อวิตกฺกอวิจารา
มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา มโนวิฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ธมฺมธาตุ สิยา
สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา
สิยา น วตฺตพฺพา สวิตกฺกสวิจาราติป อวิตกฺกวิจารมตฺตาติป อวิตกฺกอวิจาราติป ฯ ทส ธาตุโย น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป สุขสหคตาติป
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อุเปกฺขาสหคตาติป ปฺจ ธาตุโย อุเปกฺขาสหคตา กายวิฺาณธาตุ
น ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา น อุเปกฺขาสหคตา สิยา น
วตฺตพฺพา สุขสหคตาติ เทฺว ธาตุโย สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา
สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป สุขสหคตาติป
อุเปกฺขาสหคตาติป ฯ โสฬส ธาตุโย เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เทฺว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพา สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ฯ โสฬส ธาตุโย
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เทฺว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุกา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ โสฬส ธาตุโย เนวอาจยคามิโน*นอปจยคามิโน เทฺว ธาตุโย สิยา อาจยคามิโน สิยา อปจยคามิโน
สิยา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน ฯ โสฬส ธาตุโย
เนวเสกฺขานาเสกฺขา เทฺว ธาตุโย สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา
สิยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ โสฬส ธาตุโย ปริตฺตา เทฺว
ธาตุโย สิยา ปริตฺตา สิยา มหคฺคตา สิยา อปฺปมาณา ฯ ทส
ธาตุโย อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย ปริตฺตารมฺมณา เทฺว ธาตุโย
สิยา ปริตฺตารมฺมณา สิยา มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป
อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ โสฬส ธาตุโย มชฺฌิมา เทฺว ธาตุโย
สิยา หีนา สิยา มชฺฌิมา สิยา ปณีตา ฯ โสฬส ธาตุโย อนิยตา
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เทฺว ธาตุโย สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ
ทส ธาตุโย อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป
มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป เทฺว ธาตุโย สิยา มคฺคารมฺมณา
สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา
มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ ทส ธาตุโย
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปปฺ าทิโน น วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ สทฺทธาตุ
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา อุปฺปาทินีติ ฉ ธาตุโย
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน ธมฺมธาตุ
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทินี สิยา น วตฺตพฺพา
อุปฺปนฺนาติป อนุปฺปนฺนาติป อุปฺปาทินีติป ฯ สตฺตรส ธาตุโย สิยา
อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมธาตุ สิยา อตีตา
สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา สิยา น วตฺตพฺพา อตีตาติป
อนาคตาติป ปจฺจุปฺปนฺนาติป ฯ ทส ธาตุโย อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เทฺว ธาตุโย สิยา อตีตารมฺมณา สิยา
อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา
อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป สิยา
อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ ทส ธาตุโย
อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา เทฺว ธาตุโย สิยา
อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
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สิยา น วตฺตพฺพา อชฺฌตฺตารมฺมณาติป พหิทฺธารมฺมณาติป
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณาติป ฯ รูปธาตุ สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา นว
ธาตุโย อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา อฏ ธาตุโย อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๑๓๓] สตฺตรส ธาตุโย น เหตู ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ สิยา น
เหตุ ฯ โสฬส ธาตุโย อเหตุกา เทฺว ธาตุโย สิยา สเหตุกา สิยา
อเหตุกา ฯ โสฬส ธาตุโย เหตุวิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย สิยา
เหตุสมฺปยุตฺตา สิยา เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา เหตู
เจว สเหตุกา จาติป สเหตุกา เจว น จ เหตูติป มโนวิฺาณธาตุ
น วตฺตพฺพา เหตุ เจว สเหตุกา จาติป สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตุ
สิยา น วตฺตพฺพา สเหตุกา เจว น จ เหตูติ ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ
เจว สเหตุกา จ สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพา
เหตุ เจว สเหตุกา จาติป สเหตุกา เจว น จ เหตูติป ฯ โสฬส
ธาตุโย น วตฺตพฺพา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติป เหตุสมฺปยุตฺตา
เจว น จ เหตูติป มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา
จาติ สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพา
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติ ธมฺมธาตุ สิยา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา
จ สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพา เหตุ
เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติป เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติป ฯ
โสฬส ธาตุโย น เหตุ อเหตุกา มโนวิฺาณธาตุ สิยา น เหตุ
สเหตุกา สิยา น เหตุ อเหตุกา ธมฺมธาตุ สิยา น เหตุ สเหตุกา
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สิยา น เหตุ อเหตุกา สิยา น วตฺตพฺพา น เหตุ สเหตุกาติป น เหตุ
อเหตุกาติป ฯ
[๑๓๔] สตฺตรส ธาตุโย สปฺปจฺจยา ธมฺมธาตุ สิยา สปฺปจฺจยา
สิยา อปฺปจฺจยา ฯ สตฺตรส ธาตุโย สงฺขตา ธมฺมธาตุ สิยา
สงฺขตา สิยา อสงฺขตา ฯ สตฺตรส ธาตุโย อนิทสฺสนา รูปธาตุ
สนิทสฺสนา ฯ ทส ธาตุโย สปฺปฏิฆา อฏ ธาตุโย อปฺปฏิฆา ฯ
ทส ธาตุโย รูปา สตฺต ธาตุโย อรูปา ธมฺมธาตุ สิยา รูป สิยา
อรูป ฯ โสฬส ธาตุโย โลกิยา เทฺว ธาตุโย สิยา โลกิยา สิยา
โลกุตฺตรา ฯ เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
[๑๓๕] สตฺตรส ธาตุโย โน อาสวา ธมฺมธาตุ สิยา อาสโว
สิยา โน อาสโว ฯ โสฬส ธาตุโย สาสวา เทฺว ธาตุโย สิยา สาสวา
สิยา อนาสวา ฯ โสฬส ธาตุโย อาสววิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย สิยา
อาสวสมฺปยุตฺตา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว สาสวา จาติ สาสวา เจว โน จ อาสวา มโนวิฺาณธาตุ
น วตฺตพฺพา อาสโว เจว สาสวา จาติ สิยา สาสวา เจว โน จ
อาสโว สิยา น วตฺตพฺพา สาสวา เจว โน จ อาสโวติ ธมฺมธาตุ
สิยา อาสโว เจว สาสวา จ สิยา สาสวา เจว โน จ อาสโว สิยา
น วตฺตพฺพา อาสโว เจว สาสวา จาติป สาสวา เจว โน จ อาสโวติป ฯ
โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา
จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป มโนวิฺาณธาตุ
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น ว0ตฺตพฺพา อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา
ยุตฺตา เจว โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺพา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ อาสโวติ ธมฺมธาตุ สิยา อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จ
สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺพา
อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อาสโวติป ฯ โสฬส ธาตุโย อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา เทฺว ธาตุโย
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา สิยา
น วตฺตพฺพา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวาติป ฯ
[๑๓๖] สตฺตรส ธาตุโย โน สฺโชนา ธมฺมธาตุ สิยา
สฺโชน สิยา โน สฺโชน ฯ โสฬส ธาตุโย สฺโชนิยา
เทฺว ธาตุโย สิยา สฺโชนิยา สิยา อสฺโชนิยา ฯ โสฬส๑
ธาตุโย สฺโชนวิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
สฺโชนา เจว สฺโชนิยา จาติ สฺโชนิยา เจว โน จ
สฺโชนา มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา สฺโชนฺเจว สฺโชนิยา
จาติ สิยา สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชน สิยา น
วตฺตพฺพา สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนนฺติ ธมฺมธาตุ สิยา
สฺโชนฺเจว สฺโชนิยา จ สิยา สฺโชนิยา เจว โน จ
สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนฺเจว สฺโชนิยา จาติป
สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนนฺติป ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา
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สฺโชนา เจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติป สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ สฺโชนาติป มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา
สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ สฺโชนนฺติ ธมฺมธาตุ สิยา สฺโชนฺเจว
สฺโชนสมฺปยุตฺตา จ สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโชน
สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติป
สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโชนนฺติป ฯ โสฬส ธาตุโย
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา เทฺว ธาตุโย สิยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา
สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยาติป
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยาติป ฯ
[๑๓๗] สตฺตรส ธาตุโย โน คนฺถา ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ สิยา
โน คนฺโถ ฯ โสฬส ธาตุโย คนฺถนิยา เทฺว ธาตุโย สิยา คนฺถนิยา
สิยา อคนฺถนิยา ฯ โสฬส ธาตุโย คนฺถวิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย
สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา สิยา คนฺถวิปปฺ ยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น
วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติ คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา
มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จาติ สิยา
คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถนิยา เจว โน จ
คนฺโถติ ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จ สิยา คนฺถนิยา
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เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพา คนฺโถ เจว คนฺถนิยา จาติป
คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺโถติป ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา คนฺถา
เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติป คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถาติป
มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติ
สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ คนฺโถติ ธมฺมธาตุ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา
จ สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพา
คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติป คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺโถติป ฯ
โสฬส ธาตุโย คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา เทฺว ธาตุโย สิยา
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา สิยา น
วตฺตพฺพา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติป ฯ
[๑๓๘] สตฺตรส ธาตุโย โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน
นีวรณา ธมฺมธาตุ สิยา นีวรณ สิยา โน นีวรณ ฯ โสฬส ธาตุโย
นีวรณิยา เทฺว ธาตุโย สิยา นีวรณิยา สิยา อนีวรณิยา ฯ โสฬส
ธาตุโย นีวรณวิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา สิยา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว
นีวรณิยา จาติ นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา มโนวิฺาณธาตุ น
วตฺตพฺพา นีวรณฺเจว นีวรณิยา จาติ สิยา นีวรณิยา เจว โน
จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณนฺติ ธมฺมธาตุ สิยา นีวรณฺเจว นีวรณิยา จ สิยา นีวรณิยา เจว โน จ
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นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณฺเจว นีวรณิยา จาติป นีวรณิยา
เจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว
นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติป นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติป
มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติ
สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพา
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณนฺติ ธมฺมธาตุ สิยา นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺตา จ สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณ
สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติป นีวรณสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ โสฬส ธาตุโย นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา
เทฺว ธาตุโย สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา สิยา
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยาติป
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยาติป ฯ
[๑๓๙] สตฺตรส ธาตุโย โน ปรามาสา ธมฺมธาตุ สิยา
ปรามาโส สิยา โน ปรามาโส ฯ โสฬส ธาตุโย ปรามฏา เทฺว
ธาตุโย สิยา ปรามฏา สิยา อปรามฏา ฯ โสฬส ธาตุโย
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา มโนวิฺาณธาตุ สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมธาตุ สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาสสมฺปยุตฺตาติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตาติป ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว
ปรามฏา จาติ ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสา มโนวิฺาณธาตุ
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น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติ สิยา ปรามฏา
เจว โน จ ปรามาโส สิยา น วตฺตพฺพา ปรามฏา เจว โน จ
ปรามาโสติ ธมฺมธาตุ สิยา ปรามาโส เจว ปรามฏา จ สิยา
ปรามฏา เจว โน จ ปรามาโส สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาโส เจว
ปรามฏา จาติป ปรามฏา เจว โน จ ปรามาโสติป ฯ โสฬส
ธาตุโย ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา เทฺว ธาตุโย สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา สิยา น
วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏาติป ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏาติป ฯ
[๑๔๐] ทส ธาตุโย อนารมฺมณา สตฺต ธาตุโย สารมฺมณา
ธมฺมธาตุ สิยา สารมฺมณา สิยา อนารมฺมณา ฯ เอกาทส ธาตุโย
โน จิตฺตา สตฺต ธาตุโย จิตฺตา ฯ สตฺตรส ธาตุโย อเจตสิกา ธมฺมธาตุ สิยา เจตสิกา สิยา อเจตสิกา ฯ ทส ธาตุโย จิตฺตวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสมฺปยุตฺตา สิยา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา สตฺต ธาตุโย
น วตฺตพฺพา จิตฺเตน สมฺปยุตฺตาติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตาติป ฯ ทส
ธาตุโย จิตฺตวิสสฏา ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสสฏา สิยา จิตฺตวิสสฏา สตฺต ธาตุโย น วตฺตพฺพา จิตฺเตน สสฏาติป จิตฺเตน วิสสฏาติป ฯ ทฺวาทส ธาตุโย โน จิตฺตสมุฏานา ฉ ธาตุโย สิยา จิตฺตสมุฏานา สิยา โน จิตฺตสมุฏานา ฯ สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตสหภู สิยา โน จิตฺตสหภู ฯ สตฺตรส ธาตุโย
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โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมธาตุ สิยา จิตฺตานุปริวตฺติ สิยา โน
จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมธาตุ
สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานา สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ
สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ธมฺมธาตุ สิยา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ฯ
สตฺตรส ธาตุโย โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมธาตุ
สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ ฯ
ทฺวาทส ธาตุโย อชฺฌตฺติกา ฉ ธาตุโย พาหิรา ฯ
นว ธาตุโย อุปาทา อฏ ธาตุโย นุปาทา ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทา
สิยา นุปาทา ฯ ทส ธาตุโย อุปาทินฺนา สทฺทธาตุ อนุปาทินฺนา
สตฺต ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนา สิยา อนุปาทินฺนา ฯ
[๑๔๑] สตฺตรส ธาตุโย นุปาทานา ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทาน
สิยา นุปาทาน ฯ โสฬส ธาตุโย อุปาทานิยา เทฺว ธาตุโย
สิยา อุปาทานิยา สิยา อนุปาทานิยา ฯ โสฬส ธาตุโย อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
เทฺว ธาตุโย สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ
ทานวิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว
อุปาทานิยา จาติ อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา มโนวิฺาณธาตุ
น วตฺตพฺพา อุปาทานฺเจว อุปาทานิยา จาติ สิยา อุปาทานิยา เจว
โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานนฺติ
ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทานฺเจว อุปาทานิยา จ สิยา อุปาทานิยา
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เจว โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานฺเจว อุปาทานิยา
จาติป อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานนฺติป ฯ โสฬส ธาตุโย น
วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติป
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานนฺติป มโนวิฺาณธาตุ น
วตฺตพฺพา อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ อุปาทานนฺติ ธมฺมธาตุ สิยา อุปาทานฺเจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา
จาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานนฺติป ฯ โสฬส
ธาตุโย อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา เทฺว ธาตุโย สิยา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา สิยา น
วตฺตพฺพา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติป อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติป ฯ
[๑๔๒] สตฺตรส ธาตุโย โน กิเลสา ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส
สิยา โน กิเลโส ฯ โสฬส ธาตุโย สงฺกิเลสิกา เทฺว ธาตุโย
สิยา สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิเลสิกา ฯ โสฬส ธาตุโย อสงฺกิลฏิ า
เทฺว ธาตุโย สิยา สงฺกลิ ิฏา สิยา อสงฺกิลิฏา ฯ โสฬส
ธาตุโย กิเลสวิปฺปยุตฺตา เทฺว ธาตุโย สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา กิเลสา
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เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสา
มโนวิฺาณธาตุ น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สิยา
สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา สงฺกิเลสิกา
เจว โน จ กิเลโสติ ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกา
จ สิยา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา
กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกา จาติป สงฺกิเลสิกา เจว โน จ
กิเลโสติป ฯ โสฬส ธาตุโย น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏ า
จาติป สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสาติป มโนวิฺาณธาตุ น
วตฺตพฺพา กิเลโส เจว สงฺกิลิฏา จาติ สิยา สงฺกิลิฏา เจว
โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา สงฺกิลิฏา เจว โน จ
กิเลโสติ ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว สงฺกิลฏิ  า จ สิยา
สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา กิเลโส เจว
สงฺกิลิฏา จาติป สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลโสติป ฯ โสฬส
ธาตุโย น วตฺตพฺพา กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติป
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสาติป มโนวิฺาณธาตุ น
วตฺตพฺพา กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ กิเลโสติ ธมฺมธาตุ สิยา กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา
จ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพา
กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติป กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน
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จ กิเลโสติป ฯ โสฬส ธาตุโย กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา เทฺว
ธาตุโย สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
สิยา น วตฺตพฺพา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกาติป
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกาติป ฯ
[๑๔๓] โสฬส ธาตุโย น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา เทฺว ธาตุโย
สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ
โสฬส ธาตุโย น ภาวนาย ปหาตพฺพา เทฺว ธาตุโย สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพา สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา ฯ โสฬส ธาตุโย น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา เทฺว ธาตุโย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ฯ โสฬส ธาตุโย น
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา เทฺว ธาตุโย สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ปณฺณรส ธาตุโย
อวิตกฺกา มโนวิฺาณธาตุ สวิตกฺกา เทฺว ธาตุโย สิยา
สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา ฯ ปณฺณรส ธาตุโย อวิจารา มโนธาตุ
สวิจารา เทฺว ธาตุโย สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ โสฬส
ธาตุโย อปฺปติกา เทฺว ธาตุโย สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา ฯ
โสฬส ธาตุโย น ปติสหคตา เทฺว ธาตุโย สิยา ปติสหคตา
สิยา น ปติสหคตา ฯ ปณฺณรส ธาตุโย น สุขสหคตา ติสฺโส
ธาตุโย สิยา สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา ฯ เอกาทส ธาตุโย
น อุเปกฺขาสหคตา ปฺจ ธาตุโย อุเปกฺขาสหคตา เทฺว ธาตุโย
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สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ โสฬส ธาตุโย
กามาวจรา เทฺว ธาตุโย สิยา กามาวจรา สิยา น กามาวจรา ฯ
โสฬส ธาตุโย น รูปาวจรา เทฺว ธาตุโย สิยา รูปาวจรา สิยา น
รูปาวจรา ฯ โสฬส ธาตุโย น อรูปาวจรา เทฺว ธาตุโย สิยา
อรูปาวจรา สิยา น อรูปาวจรา ฯ โสฬส ธาตุโย ปริยาปนฺนา
เทฺว ธาตุโย สิยา ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ โสฬส ธาตุโย
อนิยฺยานิกา เทฺว ธาตุโย สิยา นิยฺยานิกา สิยา อนิยฺยานิกา ฯ
โสฬส ธาตุโย อนิยตา เทฺว ธาตุโย สิยา นิยตา สิยา อนิยตา ฯ
โสฬส ธาตุโย สอุตฺตรา เทฺว ธาตุโย สิยา สอุตฺตรา สิยา
อนุตฺตรา ฯ โสฬส ธาตุโย อรณา เทฺว ธาตุโย สิยา สรณา
สิยา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
ธาตุวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
_________
สจฺจวิภงฺโค
[๑๔๔] จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ทุกฺข อริยสจฺจ ทุกฺขสมุทโย
อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ
[๑๔๕] ตตฺถ กตม ทุกฺข อริยสจฺจ ชาติป ทุกฺขา ชราป
ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา
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อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ยมฺปจ ฺฉ
น ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ
[๑๔๖] ตตฺถ กตมา ชาติ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ
ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ อภินพิ ฺพตฺติ ขนฺธาน
ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ อย วุจฺจติ ชาติ ฯ
[๑๔๗] ตตฺถ กตมา ชรา ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ
ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา
อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก อย วุจฺจติ ชรา ฯ
[๑๔๘] ตตฺถ กตม มรณ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหา
ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธาน มจฺจุ มรณ
กาลกิริยา ขนฺธาน เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺรยิ สฺส
อุปจฺเฉโท อิท วุจฺจติ มรณ ฯ
[๑๔๙] ตตฺถ กตโม โสโก าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก
โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก เจตโส ปริชฌ
ฺ ายนา
โทมนสฺส โสกสลฺล อย วุจฺจติ โสโก ฯ
[๑๕๐] ตตฺถ กตโม ปริเทโว าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
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วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว
ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจา ปลาโป
วิปฺปลาโป ลาลโป ลาลปนา ลาลปตตฺต อย วุจฺจติ ปริเทโว ฯ
[๑๕๑] ตตฺถ กตม ทุกฺข ย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข
กายสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๕๒] ตตฺถ กตม โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต เจตสิก
ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา
ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ
[๑๕๓] ตตฺถ กตโม อุปายาโส าติพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อายาโส
อุปายาโส อายาสิตตฺต อุปายาสิตตฺต อย วุจฺจติ อุปายาโส ฯ
[๑๕๔] ตตฺถ กตโม อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข อิธ ยสฺส
เต โหนฺติ อนิฏา อกนฺตา อมนาปา รูปา สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา เย วา ปนสฺส เต โหนฺติ อนตฺถกามา อหิตกามา
อผาสุกามา อโยคกฺเขมกามา ยา เตหิ สงฺคติ สมาคโม สโมธาน
มิสฺสีภาโว อย วุจฺจติ อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ฯ
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[๑๕๕] ตตฺถ กตโม ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข อิธ ยสฺส
เต โหนฺติ อิฏา กนฺตา มนาปา รูปา สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา เย วา ปนสฺส เต โหนฺติ อตฺถกามา หิตกามา
ผาสุกามา โยคกฺเขมกามา มาตา วา ปตา วา ภาตา วา ภคินี
วา มิตฺตา วา อมจฺจา วา าติสาโลหิตา วา ยา เตหิ
อสงฺคติ อสมาคโม อสโมธาน อมิสฺสีภาโว อย วุจฺจติ ปเยหิ
วิปฺปโยโค ทุกฺโข ฯ
[๑๕๖] ตตฺถ กตม ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข ชาติธมฺมาน
สตฺตาน เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มย น ชาติธมฺมา
อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ น โข ปเนต อิจฺฉาย
ปตฺตพฺพ อิทมฺป ยมฺปจ ฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข ชราธมฺมาน
สตฺตาน ฯเปฯ พฺยาธิธมฺมาน สตฺตาน ฯเปฯ มรณธมฺมาน สตฺตาน
ฯเปฯ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมาน สตฺตาน เอว อิจฺฉา
อุปฺปชฺชติ อโห วต มย น โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา
อสฺสาม น จ วต โน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
อาคจฺเฉยฺยุนฺติ น โข ปเนต อิจฺฉาย ปตฺตพฺพ อิทมฺป ยมฺปจฺฉ
น ลภติ ตมฺป ทุกฺข ฯ
[๑๕๗] ตตฺถ กตเม สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา
เสยฺยถีท รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺ
ขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ
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สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ
อิท วุจฺจติ ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ
[๑๕๘] ตตฺถ กตม ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ยาย ตณฺหา
โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีท กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ
[๑๕๙] สา โข ปเนสา ตณฺหา กตฺถ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
กตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ ย โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
กิฺจ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ จกฺขุ โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
นิวิสติ โสต ฯเปฯ ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ
นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ สทฺทา
ฯเปฯ คนฺธา รสา โผฏพฺพา ธมฺมา โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
นิวิสติ ฯ จกฺขุวิฺาณ โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ โสตวิฺาณ
ฯเปฯ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนวิฺาณ
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
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เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ
โสตสมฺผสฺโส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส
มโนสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสชา
เวทนา ชิวหฺ าสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา
มโนสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปสฺา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ สทฺทสฺา ฯเปฯ คนฺธสฺา รสสฺา
โผฏพฺพสฺา ธมฺมสฺา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
รูปสฺเจตนา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ สทฺทสฺเจตนา ฯเปฯ
คนฺธสฺเจตนา รสสฺเจตนา โผฏพฺพสฺเจตนา ธมฺมสฺเจตนา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปตณฺหา โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
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นิวิสติ สทฺทตณฺหา ฯเปฯ คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
ธมฺมตณฺหา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปวิตกฺโก โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ
นิวิสมานา นิวิสติ สทฺทวิตกฺโก ฯเปฯ คนฺธวิตกฺโก รสวิตกฺโก
โผฏพฺพวิตกฺโก ธมฺมวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
รูปวิจาโร โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ สทฺทวิจาโร ฯเปฯ คนฺธวิจาโร
รสวิจาโร โผฏพฺพวิจาโร ธมฺมวิจาโร โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ
นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
อิท วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ฯ
[๑๖๐] ตตฺถ กตม ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ โย ตสฺสาเยว
ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย ฯ
[๑๖๑] สา โข ปเนสา ตณฺหา กตฺถ ปหียมานา ปหียติ
กตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ ย โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ กิฺจ
โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ จกฺขุ โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ โสต
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ฯเปฯ ฆาน ชิวฺหา กาโย มโน โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรุชฌ
ฺ ติ สทฺทา ฯเปฯ คนฺธา รสา โผฏพฺพา
ธมฺมา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา
ปหียติ เอตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรชุ ฺฌติ ฯ จกฺขุวิฺาณ โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ โสตวิฺาณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ
กายวิฺาณ มโนวิฺาณ โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา
ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฌ
ฺ ติ โสตสมฺผสฺโส ฯเปฯ
ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรุชฺฌติ โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา
เวทนา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา
ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปสฺา โลเก ปยรูป
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สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรุชฺฌติ สทฺทสฺา ฯเปฯ คนฺธสฺา รสสฺา โผฏพฺพสฺา
ธมฺมสฺา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปสฺเจตนา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ
เอตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรชุ ฺฌติ สทฺทสฺเจตนา ฯเปฯ คนฺธสฺเจตนา
รสสฺเจตนา โผฏพฺพสฺเจตนา ธมฺมสฺเจตนา โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปตณฺหา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรุชฌ
ฺ ติ สทฺทตณฺหา
ฯเปฯ คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ
เอตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรุชฺฌติ
สทฺทวิตกฺโก ฯเปฯ คนฺธวิตกฺโก รสวิตกฺโก โผฏพฺพวิตกฺโก
ธมฺมวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา
ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปวิจาโร โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรุชฺฌติ สทฺทวิจาโร ฯเปฯ คนฺธวิจาโร รสวิจาโร โผฏพฺพ
วิจาโร ธมฺมวิจาโร โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
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ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรุชฺฌติ ฯ
อิท วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ
[๑๖๒] ตตฺถ กตม ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๑๖๓] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ ทุกฺเข าณ ทุกฺขสมุทเย
าณ ทุกฺขนิโรเธ าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ
อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
[๑๖๔] ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
[๑๖๕] ตตฺถ กตมา สมฺมาวาจา มุสาวาทา เวรมณี ปสุณาย
วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี
อย วุจฺจติ สมฺมาวาจา ฯ
[๑๖๖] ตตฺถ กตโม สมฺมากมฺมนฺโต ปาณาติปาตา เวรมณี
อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี อย วุจฺจติ
สมฺมากมฺมนฺโต ฯ
[๑๖๗] ตตฺถ กตโม สมฺมาอาชีโว อิธ อริยสาวโก มิจฺฉาอาชีว
ปหาย สมฺมาอาชีเวน ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ สมฺมาอาชีโว ฯ
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[๑๖๘] ตตฺถ กตโม สมฺมาวายาโม อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน
อุปฺปาทาย ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อย วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ
[๑๖๙] ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ อิธ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส อย
วุจฺจติ สมฺมาสติ ฯ
[๑๗๐] ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ อิธ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต
อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ
สมฺมาสมาธิ ฯ
อิท วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๑๗๑] จตฺตาริ สจฺจานิ ทุกฺข ทุกฺขสมุทโย ทุกฺขนิโรโธ
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
[๑๗๒] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๑๗๓] ตตฺถ กตม ทุกฺข อวเสสา จ กิเลสา อวเสสา
จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ อวเสสา จ
สาสวา กุสลา ธมฺมา สาสวา จ กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา
เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๗๔] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย ปหาน อย วุจฺจติ
ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๑๗๕] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
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ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ
[๑๗๖] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ ยา ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
[๑๗๗] ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป โย ตกฺโก วิตกฺโก
ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
[๑๗๘] ตตฺถ กตมา สมฺมาวาจา ยา จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมาวาจา มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมาวาจา ฯ
[๑๗๙] ตตฺถ กตโม สมฺมากมฺมนฺโต ยา ตีหิ กายทุจฺจริเตหิ
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมากมฺมนฺโต มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมากมฺมนฺโต ฯ
[๑๘๐] ตตฺถ กตโม สมฺมาอาชีโว ยา มิจฺฉาอาชีวา อารติ
วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอน
ติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมาอาชีโว มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 140

วุจฺจติ สมฺมาอาชีโว ฯ
[๑๘๑] ตตฺถ กตโม สมฺมาวายาโม โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ
[๑๘๒] ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาสติ ฯ
[๑๘๓] ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ ฯ
อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา ธมฺมา
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๑๘๔] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๑๘๕] ตตฺถ กตม ทุกฺข อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา
ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา
สาสวา จ กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา
เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ รูป อิท
วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๘๖] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
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กิเลสาน ปหาน อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๑๘๗] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ
อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา ธมฺมา
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๑๘๘] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๑๘๙] ตตฺถ กตม ทุกฺข ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ
อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา สาสวา จ กุสลากุสลาน
ธมฺมาน วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น
จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๙๐] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
กิเลสาน อวเสสานฺจ อกุสลาน ธมฺมาน ปหาน อย วุจฺจติ
ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๑๙๑] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกขฺ ุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
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ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา
ธมฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๑๙๒] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ
อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๑๙๓] ตตฺถ กตม ทุกฺข อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา
สาสวา จ กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา
เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ รูป อิท
วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๙๔] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
กิเลสาน อวเสสานฺจ อกุสลาน ธมฺมาน ติณณ
ฺ นฺนฺจ กุสลมูลาน
สาสวาน ปหาน อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๑๙๕] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อย
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา ธมฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา
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ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๑๙๖] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ
อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๑๙๗] ตตฺถ กตม ทุกฺข สาสวา กุสลากุสลาน ธมฺมาน
วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๑๙๘] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
กิเลสาน อวเสสานฺจ อกุสลาน ธมฺมาน ติณณ
ฺ นฺนฺจ กุสลมูลาน
สาสวาน อวเสสานฺจ สาสวาน กุสลาน ธมฺมาน ปหาน อย
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๑๙๙] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกขฺ ุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อย
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา ธมฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๒๐๐] จตฺตาริ สจฺจานิ ทุกฺข ทุกขฺ สมุทโย ทุกฺขนิโรโธ
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
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[๒๐๑] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา อย วุจฺจติ
ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๒๐๒] ตตฺถ กตม ทุกฺข อวเสสา จ กิเลสา อวเสสา
จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ อวเสสา จ
สาสวา กุสลา ธมฺมา สาสวา จ กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา
เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๒๐๓] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย ปหาน อย
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๒๐๔] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ
สมเย ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๒๐๕] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
[๒๐๖] ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป โย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป
ฯเปฯ มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
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[๒๐๗] ตตฺถ กตโม สมฺมาวายาโม โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ
[๒๐๘] ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาสติ ฯ
[๒๐๙] ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ ฯ
อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อวเสสา ธมฺมา
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ ฯเปฯ
[๒๑๐] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ
อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๒๑๑] ตตฺถ กตม ทุกฺข สาสวา กุสลากุสลาน ธมฺมาน
วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๒๑๒] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
กิเลสาน อวเสสานฺจ อกุสลาน ธมฺมาน ติณณ
ฺ นฺนฺจ กุสลมูลาน
สาสวาน อวเสสานฺจ สาสวาน กุสลาน ธมฺมาน ปหาน อย
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วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๒๑๓] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อวเสสา ธมฺมา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๒๑๔] จตฺตาริ สจฺจานิ ทุกฺข ทุกฺขสมุทโย ทุกฺขนิโรโธ
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
[๒๑๕] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา อย วุจฺจติ
ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๒๑๖] ตตฺถ กตม ทุกฺข อวเสสา จ กิเลสา อวเสสา
จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ อวเสสา จ
สาสวา กุสลา ธมฺมา สาสวา จ กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา
เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๒๑๗] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย ปหาน อย วุจฺจติ
ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๒๑๘] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
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ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อย วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ฯเปฯ
[๒๑๙] ตตฺถ กตโม ทุกฺขสมุทโย ตณฺหา จ อวเสสา จ
กิเลสา อวเสสา จ อกุสลา ธมฺมา ตีณิ จ กุสลมูลานิ สาสวานิ
อวเสสา จ สาสวา กุสลา ธมฺมา อย วุจฺจติ ทุกฺขสมุทโย ฯ
[๒๒๐] ตตฺถ กตม ทุกฺข สาสวา กุสลากุสลาน ธมฺมาน
วิปากา เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
สพฺพฺจ รูป อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๒๒๑] ตตฺถ กตโม ทุกฺขนิโรโธ ตณฺหาย จ อวเสสานฺจ
กิเลสาน อวเสสานฺจ อกุสลาน ธมฺมาน ติณณ
ฺ นฺนฺจ กุสลมูลาน
สาสวาน อวเสสานฺจ สาสวาน กุสลาน ธมฺมาน ปหาน อย
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรโธ ฯ
[๒๒๒] ตตฺถ กตมา ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อย วุจฺจติ ทุกฺข-
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นิโรธคามินี ปฏิปทา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๒๒๓] จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ทุกฺข อริยสจฺจ ทุกฺขสมุทโย
อริยสจฺจ ทุกขฺ นิโรโธ อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ
จตุนฺน อริยสจฺจาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา
ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๒๒๔] สมุทยสจฺจ อกุสล มคฺคสจฺจ กุสล นิโรธสจฺจ อพฺยากต
ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ เทฺว
สจฺจา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา นิโรธสจฺจ น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา
น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ฯ เทฺว สจฺจา
วิปากธมฺมธมฺมา นิโรธสจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ทุกฺขสจฺจ
สิยา วิปาก สิยา วิปากธมฺมธมฺม สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฯ
สมุทยสจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิย เทฺว สจฺจา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
ทุกฺขสจฺจ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิย สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
สมุทยสจฺจ สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก เทฺว สจฺจา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา
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ทุกฺขสจฺจ สิยา สงฺกิลฏิ  สงฺกิเลสิก สิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก ฯ
สมุทยสจฺจ สวิตกฺกสวิจาร นิโรธสจฺจ อวิตกฺกอวิจาร มคฺคสจฺจ
สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจาร
ทุกฺขสจฺจ สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา
อวิตกฺกอวิจาร สิยา น วตฺตพฺพ สวิตกฺกสวิจารนฺติป อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติป
อวิตกฺกอวิจารนฺติป ฯ เทฺว สจฺจา สิยา ปติสหคตา
สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา นิโรธสจฺจ น วตฺตพฺพ
ปติสหคตนฺติป สุขสหคตนฺติป อุเปกฺขาสหคตนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา
ปติสหคต สิยา สุขสหคต สิยา อุเปกฺขาสหคต สิยา น วตฺตพฺพ
ปติสหคตนฺติป สุขสหคตนฺติป อุเปกฺขาสหคตนฺติป ฯ เทฺว สจฺจา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา สมุทยสจฺจ สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพ
สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพ ทุกฺขสจฺจ สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพ สิยา
ภาวนาย ปหาตพฺพ สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ ฯ
เทฺว สจฺจา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สมุทยสจฺจ
สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุก สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุก
ทุกฺขสจฺจ สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุก สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุก
สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก ฯ สมุทยสจฺจ อาจยคามิ
มคฺคสจฺจ อปจยคามิ นิโรธสจฺจ เนวอาจยคามินอปจยคามิ
ทุกฺขสจฺจ สิยา อาจยคามิ สิยา เนวอาจยคามิ นอปจยคามิ ฯ
มคฺคสจฺจ เสกฺข ตีณิ สจฺจา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ สมุทยสจฺจ
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ปริตฺต เทฺว สจฺจา อปฺปมาณา ทุกฺขสจฺจ สิยา ปริตฺต สิยา
มหคฺคต ฯ นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ มคฺคสจฺจ อปฺปมาณารมฺมณ
สมุทยสจฺจ สิยา ปริตฺตารมฺมณ สิยา มหคฺคตารมฺมณ น อปฺปมาณารมฺมณ
สิยา น วตฺตพฺพ ปริตฺตารมฺมณนฺติป มหคฺคตารมฺมณนฺติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา ปริตตฺ ารมฺมณ สิยา มหคฺคตารมฺมณ
สิยา อปฺปมาณารมฺมณ สิยา น วตฺตพฺพ ปริตฺตารมฺมณนฺติป
มหคฺคตารมฺมณนฺติป อปฺปมาณารมฺมณนฺติป ฯ สมุทยสจฺจ หีน
เทฺว สจฺจา ปณีตา ทุกขฺ สจฺจ สิยา หีน สิยา มชฺฌิม ฯ
นิโรธสจฺจ อนิยต มคฺคสจฺจ สมฺมตฺตนิยต เทฺว สจฺจา สิยา
มิจฺฉตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ สมุทยสจฺจ
น วตฺตพฺพ มคฺคารมฺมณนฺติป มคฺคเหตุกนฺติป มคฺคาธิปตีติป มคฺคสจฺจ
น มคฺคารมฺมณ สิยา มคฺคเหตุก สิยา มคฺคาธิปติ สิยา
น วตฺตพฺพ มคฺคเหตุกนฺติป มคฺคาธิปตีติป ทุกฺขสจฺจ สิยา มคฺคารมฺมณ
น มคฺคเหตุก สิยา มคฺคาธิปติ สิยา น วตฺตพฺพ มคฺคารมฺมณนฺติป
มคฺคาธิปตีติป ฯ เทฺว สจฺจา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา
น วตฺตพฺพา อุปฺปาทิโนติ นิโรธสจฺจ น วตฺตพฺพ อุปฺปนฺนนฺติป
อนุปฺปนฺนนฺติป อุปฺปาทีติป ทุกฺขสจฺจ สิยา อุปฺปนฺน สิยา อนุปฺปนฺน
สิยา อุปฺปาทิ ฯ ตีณิ สจฺจา สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺ
ปนฺนา นิโรธสจฺจ น วตฺตพฺพ อตีตนฺติป อนาคตนฺติป ปจฺจุปฺปนฺนนฺติป ฯ นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ มคฺคสจฺจ น วตฺตพฺพ อตีตา-
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รมฺมณนฺติป อนาคตารมฺมณนฺติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณนฺติป เทฺว
สจฺจา สิยา อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ นิโรธสจฺจ พหิทฺธา ตีณิ สจฺจา
สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ นิโรธสจฺจ
อนารมฺมณ มคฺคสจฺจ พหิทฺธารมฺมณ สมุทยสจฺจ สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณ
สิยา พหิทธฺ ารมฺมณ สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ ทุกขฺ สจฺจ
สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณ สิยา พหิทฺธารมฺมณ สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ
สิยา น วตฺตพฺพ อชฺฌตฺตารมฺมณนฺติป พหิทฺธารมฺมณนฺติป
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณนฺติป ฯ ตีณิ สจฺจา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา
ทุกฺขสจฺจ สิยา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ สิยา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆ สิยา
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆ ฯ
[๒๒๕] สมุทยสจฺจ เหตุ นิโรธสจฺจ น เหตุ เทฺว สจฺจา สิยา
เหตู สิยา น เหตู ฯ เทฺว สจฺจา สเหตุกา นิโรธสจฺจ อเหตุก
ทุกฺขสจฺจ สิยา สเหตุก สิยา อเหตุก ฯ เทฺว สจฺจา เหตุสมฺปยุตฺตา
นิโรธสจฺจ เหตุวิปฺปยุตฺต ทุกฺขสจฺจ สิยา เหตุสมฺปยุตฺต สิยา
เหตุวิปฺปยุตฺต ฯ สมุทยสจฺจ เหตุ เจว สเหตุกฺจ นิโรธสจฺจ
น วตฺตพฺพ เหตุ เจว สเหตุกฺจาติป สเหตุกฺเจว น จ เหตูติป
มคฺคสจฺจ สิยา เหตุ เจว สเหตุกฺจ สิยา สเหตุกฺเจว น จ เหตุ
ทุกฺขสจฺจ สิยา เหตุ เจว สเหตุกฺจ สิยา สเหตุกฺเจว น จ เหตุ
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สิยา น วตฺตพฺพ เหตุ เจว สเหตุกฺจาติป สเหตุกฺเจว น จ
เหตูติป ฯ สมุทยสจฺจ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจ นิโรธสจฺจ
น วตฺตพฺพ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจาติป เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว
น จ เหตูติป มคฺคสจฺจ สิยา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจ สิยา
เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตุ ทุกฺขสจฺจ สิยา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจ
สิยา เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตุ สิยา น วตฺตพฺพ
เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตฺจาติป เหตุสมฺปยุตฺตฺเจว น จ เหตูติป ฯ
นิโรธสจฺจ น เหตุ อเหตุก สมุทยสจฺจ น วตฺตพฺพ น เหตุ สเหตุกนฺติป
น เหตุ อเหตุกนฺติป มคฺคสจฺจ สิยา น เหตุ สเหตุก สิยา
น วตฺตพฺพ น เหตุ สเหตุกนฺติป น เหตุ อเหตุกนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา
น เหตุ สเหตุก สิยา น เหตุ อเหตุก สิยา น วตฺตพฺพ น เหตุ สเหตุกนฺติป
น เหตุ อเหตุกนฺติป ฯ
[๒๒๖] ตีณิ สจฺจา สปฺปจฺจยา นิโรธสจฺจ อปฺปจฺจย ฯ ตีณิ
สจฺจา สงฺขตา นิโรธสจฺจ อสงฺขต ฯ ตีณิ สจฺจา อนิทสฺสนา
ทุกฺขสจฺจ สิยา สนิทสฺสน สิยา อนิทสฺสน ฯ ตีณิ สจฺจา อปฺปฏิฆา
ทุกฺขสจฺจ สิยา สปฺปฏิฆ สิยา อปฺปฏิฆ ฯ ตีณิ สจฺจา รูปา ทุกฺขสจฺจ
สิยา รูป สิยา อรูป ฯ เทฺว สจฺจา โลกิยา เทฺว สจฺจา
โลกุตฺตรา ฯ เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
[๒๒๗] สมุทยสจฺจ อาสโว เทฺว สจฺจา โน อาสวา ทุกฺขสจฺจ
สิยา อาสโว สิยา โน อาสโว ฯ เทฺว สจฺจา สาสวา เทฺว สจฺจา
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อนาสวา ฯ สมุทยสจฺจ อาสวสมฺปยุตฺต เทฺว สจฺจา อาสววิปฺปยุตฺตา
ทุกฺขสจฺจ สิยา อาสวสมฺปยุตฺต สิยา อาสววิปฺปยุตฺต ฯ
สมุทยสจฺจ อาสโว เจว สาสวฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว สาสวา จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา
อาสโว เจว สาสวฺจ สิยา สาสวฺเจว โน จ อาสโว ฯ สมุทยสจฺจ
อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ อาสโว สิยา น วตฺตพฺพ อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจาติป
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อาสโวติป ฯ เทฺว สจฺจา
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา สมุทยสจฺจ น วตฺตพฺพ อาสววิปฺปยุตฺตสาสวนฺติป
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสว
สิยา น วตฺตพฺพ อาสววิปฺปยุตฺตสาสวนฺติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวนฺติป ฯ
[๒๒๘] สมุทยสจฺจ สฺโชน เทฺว สจฺจา โน สฺโชนา
ทุกฺขสจฺจ สิยา สฺโชน สิยา โน สฺโชน ฯ เทฺว สจฺจา
สฺโชนิยา เทฺว สจฺจา อสฺโชนิยา ฯ สมุทยสจฺจ
สฺโชนสมฺปยุตฺต เทฺว สจฺจา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ทุกขฺ สจฺจ สิยา
สฺโชนสมฺปยุตฺต สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺต ฯ สมุทยสจฺจ
สฺโชนฺเจว สฺโชนิยฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา สฺโชนา
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เจว สฺโชนิยา จาติป สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนาติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา สฺโชนฺเจว สฺโชนิยฺจ สิยา สฺโชนิยฺเจว
โน จ สฺโชน ฯ สมุทยสจฺจ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา
จาติป สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโชนาติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สิยา
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ สฺโชน สิยา น วตฺตพฺพ สฺโชนฺเจว
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจาติป
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว
โน
จ สฺโชนนฺติป ฯ เทฺว สจฺจา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา
สมุทยสจฺจ น วตฺตพฺพ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยนฺติป
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิย
สิยา น วตฺตพฺพ สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยนฺติป
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยนฺติป ฯ
[๒๒๙] สมุทยสจฺจ คนฺโถ เทฺว สจฺจา โน คนฺถา ทุกฺขสจฺจ
สิยา คนฺโถ สิยา โน คนฺโถ ฯ เทฺว สจฺจา คนฺถนิยา เทฺว สจฺจา
อคนฺถนิยา ฯ เทฺว สจฺจา คนฺถวิปฺปยุตฺตา เทฺว สจฺจา สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา
สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ สมุทยสจฺจ คนฺโถ เจว คนฺถนิยฺจ
เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติป คนฺถนิยา
เจว โน จ คนฺถาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถนิยฺจ
สิยา คนฺถนิยฺเจว โน จ คนฺโถ ฯ สมุทยสจฺจ คนฺโถ เจว คนฺถ
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สมฺปยุตฺตฺจ สิยา น วตฺตพฺพ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจาติป
คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถติป เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา
คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติป คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
คนฺถาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจ สิยา
คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถ สิยา น วตฺตพฺพ คนฺโถ เจว
คนฺถสมฺปยุตฺตฺจาติป คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถติป ฯ เทฺว
สจฺจา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา เทฺว สจฺจา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา
สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติป ฯ
[๒๓๐] สมุทยสจฺจ โอโฆ ฯเปฯ โยโค ฯเปฯ นีวรณ เทฺว
สจฺจา โน นีวรณา ทุกฺขสจฺจ สิยา นีวรณ สิยา โน นีวรณ ฯ เทฺว
สจฺจา นีวรณิยา เทฺว สจฺจา อนีวรณิยา ฯ สมุทยสจฺจ นีวรณสมฺปยุตฺต
เทฺว สจฺจา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ทุกฺขสจฺจ สิยา นีวรณสมฺปยุตฺต
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺต ฯ สมุทยสจฺจ นีวรณฺเจว นีวรณิยฺจ
เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณิยา จาติป นีวรณิยา
เจว โน จ นีวรณาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา นีวรณฺเจว นีวรณิยฺจ
สิยา นีวรณิยฺเจว โน จ นีวรณ ฯ สมุทยสจฺจ นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว
นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติป นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติป
ทุกฺขสจฺจ สิยา นีวรณฺเจว นีวรณสมฺปยุตฺตฺจ สิยา นีวรณ-
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สมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณ สิยา น วตฺตพฺพ นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติป นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณนฺติป ฯ
เทฺว สจฺจา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา สมุทยสจฺจ น วตฺตพฺพ
นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยนฺติป นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยนฺติป ทุกฺขสจฺจ
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิย สิยา น วตฺตพฺพ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยนฺติป
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยนฺติป ฯ
[๒๓๑] ตีณิ สจฺจา โน ปรามาสา ทุกฺขสจฺจ สิยา ปรามาโส
สิยา โน ปรามาโส ฯ เทฺว สจฺจา ปรามฏา เทฺว สจฺจา
อปรามฏา ฯ เทฺว สจฺจา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา สมุทยสจฺจ
สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺต สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺต ทุกฺขสจฺจ สิยา
ปรามาสสมฺปยุตฺต สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺต สิยา น วตฺตพฺพ
ปรามาสสมฺปยุตฺตนฺติป ปรามาสวิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ สมุทยสจฺจ น
วตฺตพฺพ ปรามาโส เจว ปรามฏฺจาติ ปรามฏฺเจว โน จ
ปรามาโส เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว ปรามฏา
จาติป ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา
ปรามาโส เจว ปรามฏฺจ สิยา ปรามฏฺเจว โน จ ปรามาโส ฯ
เทฺว สจฺจา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา เทฺว สจฺจา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา สิยา น วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏาติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏาติป ฯ
[๒๓๒] เทฺว สจฺจา สารมฺมณา นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ
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ทุกฺขสจฺจ สิยา สารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ ตีณิ สจฺจา
โน จิตฺตา ทุกฺขสจฺจ สิยา จิตฺต สิยา โน จิตฺต ฯ เทฺว
สจฺจา เจตสิกา นิโรธสจฺจ อเจตสิก ทุกฺขสจฺจ สิยา เจตสิก
สิยา อเจตสิก ฯ เทฺว สจฺจา จิตฺตสมฺปยุตฺตา นิโรธสจฺจ จิตฺตวิปฺปยุตฺต
ทุกฺขสจฺจ สิยา จิตฺตสมฺปยุตฺต สิยา จิตฺตวิปฺปยุตฺต
สิยา น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สมฺปยุตฺตนฺติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ
เทฺว สจฺจา จิตฺตสสฏา นิโรธสจฺจ จิตฺตวิสสฏ ทุกฺขสจฺจ สิยา
จิตฺตสสฏ สิยา จิตฺตวิสสฏ สิยา น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สสฏนฺติป
จิตฺเตน วิสสฏนฺติป ฯ เทฺว สจฺจา จิตฺตสมุฏานา นิโรธสจฺจ
โน จิตฺตสมุฏาน ทุกฺขสจฺจ สิยา จิตฺตสมุฏาน สิยา โน
จิตฺตสมุฏาน ฯ เทฺว สจฺจา จิตฺตสหภุโน นิโรธสจฺจ โน จิตฺตสหภู
ทุกฺขสจฺจ สิยา จิตฺตสหภู สิยา โน จิตฺตสหภู ฯ เทฺว สจฺจา
จิตฺตานุปริวตฺติโน นิโรธสจฺจ โน จิตฺตานุปริวตฺติ ทุกฺขสจฺจ
สิยา จิตฺตานุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ เทฺว สจฺจา
จิตฺตสสฏสมุฏานา นิโรธสจฺจ โน จิตฺตสสฏสมุฏาน ทุกฺข
สจฺจ สิยา จิตฺตสสฏสมุฏาน สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏาน ฯ
เทฺว สจฺจา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน นิโรธสจฺจ โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ทุกฺขสจฺจ สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู
สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ฯ เทฺว สจฺจา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน นิโรธสจฺจ โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุ-
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ุปริวตฺติ ทุกขฺ สจฺจ สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ สิยา โน
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ ฯ ตีณิ สจฺจา พาหิรา ทุกขฺ สจฺจ
สิยา อชฺฌตฺติก สิยา พาหิร ฯ ตีณิ สจฺจา นุปาทา ทุกฺขสจฺจ
สิยา อุปาทา สิยา นุปาทา ฯ ตีณิ สจฺจา อนุปาทินฺนา ทุกฺขสจฺจ
สิยา อุปาทินฺน สิยา อนุปาทินฺน ฯ
[๒๓๓] สมุทยสจฺจ อุปาทาน เทฺว สจฺจา นุปาทานา ทุกฺขสจฺจ
สิยา อุปาทาน สิยา นุปาทาน ฯ เทฺว สจฺจา อุปาทานิยา
เทฺว สจฺจา อนุปาทานิยา ฯ เทฺว สจฺจา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
เทฺว สจฺจา สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ
สมุทยสจฺจ อุปาทานฺเจว อุปาทานิยฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา
อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติป อุปาทานิยา เจว โน จ
อุปาทานาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา อุปาทานฺเจว อุปาทานิยฺจ สิยา
อุปาทานิยฺเจว โน จ อุปาทาน ฯ สมุทยสจฺจ สิยา อุปาทานฺเจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ สิยา น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว
อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อุปาทานนฺติป
เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติป
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา
อุปาทานฺเจว อุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ อุปาทาน สิยา น วตฺตพฺพ อุปาทานฺเจว อุปาทาน
สมฺปยุตฺตฺจาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อุปาทานนฺติป ฯ
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เทฺว สจฺจา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา เทฺว สจฺจา สิยา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา น วตฺตพฺพา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติป อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติป ฯ
[๒๓๔] สมุทยสจฺจ กิเลโส เทฺว สจฺจา โน กิเลสา ทุกฺขสจฺจh
สิยา กิเลโส สิยา โน กิเลโส ฯ เทฺว สจฺจา สงฺกิเลสิกา
เทฺว สจฺจา อสงฺกิเลสิกา ฯ สมุทยสจฺจ สงฺกิลิฏ เทฺว สจฺจา
อสงฺกิลิฏา ทุกฺขสจฺจ สิยา สงฺกิลฏิ  สิยา อสงฺกิลิฏ ฯ
สมุทยสจฺจ กิเลสสมฺปยุตฺต เทฺว สจฺจา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ทุกฺขสจฺจ
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺต สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺต ฯ สมุทยสจฺจ
กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกฺจ เทฺว สจฺจา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว
สงฺกิเลสิกา จาติป สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสาติป ทุกฺขสจฺจ
สิยา กิเลโส เจว สงฺกิเลสิกฺจ สิยา สงฺกิเลสิกฺเจว โน จ
กิเลโส ฯ สมุทยสจฺจ กิเลโส เจว สงฺกิลฏิ ฺจ เทฺว สจฺจา
น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกลิ ิฏา จาติป สงฺกิลิฏา เจว
โน จ กิเลสาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา กิเลโส เจว สงฺกิลิฏฺจ(
สิยา สงฺกิลฏิ ฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น วตฺตพฺพ กิเลโส
เจว สงฺกิลฏิ ฺจาติป สงฺกิลิฏฺเจว โน จ กิเลโสติป ฯ
สมุทยสจฺจ กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตฺจ เทฺว สจฺจา น
วตฺตพฺพา กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตตฺ า จาติป กิเลสสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ กิเลสาติป ทุกฺขสจฺจ สิยา กิเลโส เจว กิเลส
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สมฺปยุตฺตฺจ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ กิเลโส สิยา น
วตฺตพฺพ กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตฺจาติป กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว
โน จ กิเลโสติป ฯ เทฺว สจฺจา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
สมุทยสจฺจ น วตฺตพฺพ กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกนฺติป
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิก
สิยา น วตฺตพฺพ กิเลสวิปปฺ ยุตฺตสงฺกิเลสิกนฺติป
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกนฺติป ฯ
[๒๓๕] เทฺว สจฺจา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา เทฺว สจฺจา สิยา
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ เทฺว สจฺจา
น ภาวนาย ปหาตพฺพา เทฺว สจฺจา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพา
สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา ฯ เทฺว สจฺจา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
เทฺว สจฺจา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สิยา น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ฯ เทฺว สจฺจา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
เทฺว สจฺจา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา น
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ สมุทยสจฺจ สวิตกฺก นิโรธสจฺจ
อวิตกฺก เทฺว สจฺจา สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา ฯ สมุทยสจฺจ
สวิจาร นิโรธสจฺจ อวิจาร เทฺว สจฺจา สิยา สวิจารา
สิยา อวิจารา ฯ นิโรธสจฺจ อปฺปติก ตีณิ สจฺจา สิยา
สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา ฯ นิโรธสจฺจ น ปตสิ หคต ตีณิ สจฺจา
สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา ฯ นิโรธสจฺจ น สุขสหคต
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ตีณิ สจฺจา สิยา สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา ฯ นิโรธสจฺจ
น อุเปกฺขาสหคต ตีณิ สจฺจา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา
น อุเปกฺขาสหคตา ฯ สมุทยสจฺจ กามาวจร เทฺว สจฺจา น
กามาวจรา ทุกฺขสจฺจ สิยา กามาวจร สิยา น กามาวจร ฯ
ตีณิ สจฺจา น รูปาวจรา ทุกฺขสจฺจ สิยา รูปาวจร สิยา น
รูปาวจร ฯ ตีณิ สจฺจา น อรูปาวจรา ทุกฺขสจฺจ สิยา อรูปาวจร
สิยา น อรูปาวจร ฯ เทฺว สจฺจา ปริยาปนฺนา เทฺว สจฺจา
อปริยาปนฺนา ฯ มคฺคสจฺจ นิยฺยานิก ตีณิ สจฺจา อนิยฺยานิกา ฯ
มคฺคสจฺจ นิยต นิโรธสจฺจ อนิยต เทฺว สจฺจา สิยา นิยตา
สิยา อนิยตา ฯ เทฺว สจฺจา สอุตฺตรา เทฺว สจฺจา อนุตฺตรา ฯ
สมุทยสจฺจ สรณ เทฺว สจฺจา อรณา ทุกฺขสจฺจ สิยา สรณ
สิยา อรณนฺติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
สจฺจวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
_________
อินฺทฺริยวิภงฺโค
[๒๓๖] พาวีสตินฺทฺริยานิ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย
สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย
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สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย ฯ
[๒๓๗] ตตฺถ กตม จกฺขุนฺทฺริย ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิท วุจฺจติ จกฺขุนฺทฺริย ฯ
ตตฺถ กตม โสตินฺทรฺ ิย ฯเปฯ ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ
ชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ กายินฺทฺริย โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิท วุจฺจติ
กายินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม มนินฺทฺริย เอกวิเธน มนินฺทฺริย ผสฺสสมฺปยุตฺต
ฯเปฯ ๑ เอว พหุวิเธน มนินทฺ ฺริย อิท วุจฺจติ
มนินฺทฺริย ฯ
[๒๓๘] ตตฺถ กตม อิตฺถินฺทฺริย ย อิตฺถิยา อิตฺถีลิงฺค อิตฺถีนมิ ิตฺต
อิตฺถีกุตฺต อิตฺถากปฺโป อิตฺถิตฺต อิตฺถีภาโว อิท วุจฺจติ
อิตฺถินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม ปุริสินฺทฺรยิ  ย ปุริสสฺส ปุริสลิงฺค
ปุริสนิมิตฺต ปุริสกุตฺต ปุริสากปฺโป ปุริสตฺต ปุรสิ ภาโว อิท วุจฺจติ
ปุริสินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม ชีวิตินฺทฺริย ทุวิเธน ชีวิตินฺทฺริย อตฺถิ
รูป ชีวิตินฺทรฺ ิย อตฺถิ อรูป ชีวิตินฺทรฺ ิย ฯ ตตฺถ กตม รูป
ชีวิตินฺทฺริย โย เตส รูปน ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา
อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวติ ินฺทฺริย อิท วจฺจติ รูป
ชีวิตินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม อรูป ชีวติ ินฺทฺริย โย เตส อรูปน
#๑ [๗๔] ขนฺธวิภงฺเค โอโลเกตพฺพ ฯ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 163

ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา
ชีวิต ชีวิตินฺทรฺ ิย อิท วุจฺจติ อรูป ชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๒๓๙] ตตฺถ กตม สุขินฺทฺริย ย กายิก สาต กายิก สุข
กายสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา
เวทนา อิท วุจฺจติ สุขินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม ทุกฺขินฺทฺริย ย
กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต
กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺขินฺทฺรยิ  ฯ
ตตฺถ กตม โสมนสฺสินฺทฺริย ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อิท วุจฺจติ โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม โทมนสฺสินฺทฺริย ย
เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ
โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม อุเปกฺขินฺทฺริย ย เจตสิก เนว สาต
นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อิท วุจฺจติ อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ
[๒๔๐] ตตฺถ กตม สทฺธินฺทฺริย ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา
อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย สทฺธาพล อิท วุจฺจติ
สทฺธินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม วิริยินฺทฺรยิ  โย เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ
นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม
ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสม-
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ฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ
วิริยินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม สตินฺทฺริย ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสสฺ ติ
สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย
สติพล สมฺมาสติ อิท วุจฺจติ สตินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม สมาธินฺทฺริย
ยา จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อิท
วุจฺจติ สมาธินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม ปฺินฺทฺริย ยา ปฺา
ปชานนา วิจโย ปวิจโย ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อิท วุจฺจติ ปฺินฺทฺริย ฯ
[๒๔๑] ตตฺถ กตม อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย ยา เตส
ธมฺมาน อฺาตาน อทิฏาน อปฺปตฺตาน อวิทิตาน อสจฺฉิกตาน
สจฺฉิกิริยาย ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม อฺินฺทฺริย ยา เตส
ธมฺมาน าตาน ทิฏาน ปตฺตาน วิทิตาน สจฺฉิกตาน สจฺฉิกิริยาย
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ
อฺินฺทฺริย ฯ ตตฺถ กตม อฺาตาวินฺทฺริย ยา เตส อฺาตาวีน
ธมฺมาน อฺา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺม
วิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
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อิท วุจฺจติ อฺาตาวินฺทฺริย ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๒๔๒] พาวีสตินฺทฺริยานิ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย สุขินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย
อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย ฯ
พาวีสตินฺทฺริยาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา
ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๒๔๓] ทสินฺทฺริยา อพฺยากตา โทมนสฺสินฺทฺริย อกุสล
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย กุสล จตฺตารินฺทฺริยา สิยา กุสลา สิยา
อพฺยากตา ฉ อินฺทฺริยา สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ
ทฺวาทสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ฉ อินฺทฺริยา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ตีณินฺทฺริยา สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ชีวิตินฺทฺริย สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย สมฺป
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ยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตนฺติป ฯ สตฺตินฺทฺริยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ตีณินฺทฺริยา
วิปากา ทฺวินฺทฺริยา วิปากธมฺมธมฺมา อฺินฺทฺริย สิยา
วิปาก สิยา วิปากธมฺมธมฺม นวินฺทฺริยา สิยา วิปากา สิยา
วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ นวินฺทฺริยา
อุปาทินฺนุปาทานิยา โทมนสฺสินฺทฺริย อนุปาทินฺนุปาทานิย ตีณินฺทฺริยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา นวินฺทฺริยา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ นวินฺทฺริยา
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา โทมนสฺสนิ ฺทฺริย สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิก
ตีณินฺทฺริยา อสงฺกิลฏิ อสงฺกิเลสิกา ตีณินฺทฺรยิ า สิยา
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏ อสงฺกิเลสิกา ฉ อินฺทฺริยา สิยา
สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ นวินฺทฺริยา อวิตกฺกอวิจารา โทมนสฺสินฺทฺริย
สวิตกฺกสวิจาร อุเปกฺขินฺทฺริย สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกอวิจาร
เอกาทสินฺทฺริยา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ เอกาทสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป
สุขสหคตาติป อุเปกฺขาสหคตาติป โสมนสฺสินฺทฺริย สิยา
ปติสหคต น สุขสหคต น อุเปกฺขาสหคต สิยา น วตฺตพฺพ ปติสห
คตนฺติ ฉ อินฺทฺริยา สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขา
สหคตา จตฺตารินฺทฺริยา สิยา ปตสิ หคตา สิยา สุขสหคตา สิยา
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อุเปกฺขาสหคตา สิยา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป สุขสหคตาติป
อุเปกฺขาสหคตาติป ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
โทมนสฺสินฺทฺริย สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพ สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพ ฉ อินฺทฺริยา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพา สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา โทมนสฺสินฺทฺริย สิยา ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุก สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุก ฉ อินฺทรฺ ิยา
สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺเหตุกา
สิยา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา
เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน โทมนสฺสินฺทฺริย อาจยคามิ
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อปจยคามิ อฺินฺทฺริย สิยา อปจยคามิ
สิยา เนวอาจยคามินอปจยคามิ นวินฺทฺริยา สิยา อาจยคามิโน
สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน ฯ
ทสินฺทฺริยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ทฺวนิ ฺทฺริยา เสกฺขา อฺาตาวินฺทฺริย
อเสกฺข นวินฺทฺริยา สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา สิยา
เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ ทสินฺทฺริยา ปริตฺตา ตีณินฺทฺริยา อปฺปมาณา
นวินฺทฺริยา สิยา ปริตฺตา สิยา มหคฺคตา สิยา อปฺปมาณา ฯ
สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณา ทฺวินฺทฺริยา ปริตฺตารมฺมณา ตีณินฺทฺริยา
อปฺปมาณารมฺมณา โทมนสฺสินฺทฺริย สิยา ปริตฺตารมฺมณ สิยา
มหคฺคตารมฺมณ น อปฺปมาณารมฺมณ สิยา น วตฺตพฺพ ปริตฺตา-
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รมฺมณนฺติป มหคฺคตารมฺมณนฺติป นวินฺทฺริยา สิยา ปริตฺตารมฺมณา สิยา มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา สิยา
น วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป
อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ นวินฺทฺริยา มชฺฌิมา โทมนสฺสินฺทฺริย หีน
ตีณินฺทฺริยา ปณีตา ตีณินฺทฺริยา สิยา มชฺฌมิ า สิยา ปณีตา
ฉ อินฺทฺริยา สิยา หีนา สิยา มชฺฌิมา สิยา ปณีตา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา
อนิยตา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย สมฺมตฺตนิยต จตฺตารินฺทฺริยา
สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา โทมนสฺสินฺทฺริย สิยา มิจฉฺ ตฺตนิยต
สิยา อนิยต ฉ อินฺทฺริยา สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา
สิยา อนิยตา ฯ สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณา จตฺตารินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย น มคฺคารมฺมณ สิยา มคฺคเหตุก สิยา
มคฺคาธิปติ สิยา น วตฺตพฺพ มคฺคเหตุกนฺติป มคฺคาธิปตีติป
อฺินฺทฺริย น มคฺคารมฺมณ สิยา มคฺคเหตุก สิยา มคฺคาธิปติ
สิยา น วตฺตพฺพ มคฺคเหตุกนฺติป มคฺคาธิปตีติป นวินฺทฺริยา สิยา
มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น
วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ
ทสินฺทฺริยา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปปฺ าทิโน น วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ
ทฺวินฺทฺริยา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา
อุปฺปาทิโนติ ทสินฺทฺรยิ า สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา
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อุปฺปาทิโน ฯ สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณา ทฺวินฺทฺริยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ตีณินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป
ทสินฺทฺริยา สิยา อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา
สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป
อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ สิยา
อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ สตฺตินฺทฺริยา
อนารมฺมณา ตีณินฺทฺริยา พหิทฺธารมฺมณา จตฺตารินฺทฺริยา สิยา
อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
อฏินฺทฺริยา สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา อชฺฌตฺตารมฺมณาติป
พหิทฺธารมฺมณาติป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณาติป ฯ ปฺจินฺทฺริยา
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา สตฺตรสินฺทฺริยา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๒๔๔] จตฺตารินฺทฺริยา เหตู อฏารสินฺทฺริยา น เหตู ฯ
สตฺตินฺทฺริยา สเหตุกา นวินฺทฺริยา อเหตุกา ฉ อินฺทฺริยา สิยา
สเหตุกา สิยา อเหตุกา ฯ สตฺตินฺทฺริยา เหตุสมฺปยุตฺตา นวินฺทฺริยา
เหตุวิปฺปยุตฺตา ฉ อินฺทฺริยา สิยา เหตุสมฺปยุตฺตา สิยา
เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ จตฺตารินฺทฺริยา เหตู เจว สเหตุกา จ นวินทฺ ฺริยา
น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติป สเหตุกา เจว น จ
เหตูติป ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ
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สเหตุกา เจว น จ เหตู ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา เหตู เจว
สเหตุกา จาติ สิยา สเหตุกา เจว น จ เหตู สิยา น วตฺตพฺพา
สเหตุกา เจว น จ เหตูติ ฯ จตฺตารินฺทฺริยา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา
จ นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติป
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตูติป ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู
ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู สิยา น วตฺตพฺพา เหตุสมฺปยุตฺตา
เจว น จ เหตูติ ฯ นวินฺทฺริยา น เหตู อเหตุกา ตีณินฺทฺริยา น
เหตู สเหตุกา จตฺตารินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา น เหตู สเหตุกาติป
น เหตู อเหตุกาติป ฉ อินฺทฺริยา สิยา น เหตู สเหตุกา สิยา
น เหตู อเหตุกา ฯ
[๒๔๕] สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา ฯ ปฺจินฺทฺริยา สปฺปฏิฆา
สตฺตรสินฺทฺริยา อปฺปฏิฆา ฯ สตฺตินฺทฺริยา รูปา จุทฺทสินทฺ ฺริยา
อรูปา ชีวิตินฺทฺริย สิยา รูป สิยา อรูป ฯ ทสินทฺ ฺริยา โลกิยา
ตีณินฺทฺริยา โลกุตฺตรา นวินฺทฺริยา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
[๒๔๖] โน อาสวา ฯ ทสินทฺ ฺริยา สาสวา ตีณินฺทฺรยิ า
อนาสวา นวินฺทฺริยา สิยา สาสวา สิยา อนาสวา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา อาสววิปฺปยุตฺตา โทมนสฺสินฺทฺริย อาสวสมฺปยุตฺต ฉ
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อินฺทฺริยา สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ ทสินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา จาติ สาสวา เจว โน จ อาสวา
ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา จาติป สาสวา เจว
โน จ อาสวาติป นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติ สิยา สาสวา เจว โน จ อาสวา สิยา น วตฺตพฺพา สาสวา
เจว โน จ อาสวาติ ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ อาสโว เจว อาสวสมฺปยุตฺตฺจาติ
อาสวสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ อาสโว ฉ อินฺทรฺ ิยา น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ อาสวา สิยา น วตฺตพฺพา อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ อาสวาติ ฯ นวินฺทฺริยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ตีณินฺทฺรยิ า
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ อาสววิปฺปยุตฺตสาสวนฺติป
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวนฺติป ตีณินทฺ ฺริยา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฉ อินฺทฺริยา สิยา
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา สิยา น วตฺตพฺพา
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวาติป ฯ
[๒๔๗] โน สฺโชนา ฯ ทสินฺทฺริยา สฺโชนิยา ตีณินฺทฺริยา
อสฺโชนิยา นวินฺทฺรยิ า สิยา สฺโชนิยา สิยา อสฺโชนิยา ฯ
ปณฺณรสินฺทฺริยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา โทมนสฺสินฺทฺริย สฺโชน-
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สมฺปยุตฺต ฉ อินฺทฺริยา สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสินฺทฺรยิ า น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนิยา
จาติ สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนา ตีณินฺทฺริยา น
วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนิยา จาติป สฺโนิชยา เจว
โน จ สฺโชนาติป นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว
สฺโชนิยา จาติ สิยา สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนา สิยา
น วตฺตพฺพา สฺโชนิยา เจว โน จ สฺโชนาติ ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา สฺโชนา เจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติป
สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน จ สฺโชนาติป โทมนสฺสินฺทฺริย
น วตฺตพฺพ สฺโชนฺเจว สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจาติ
สฺโชนสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ สฺโชน ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
สฺโชนา เจว สฺโชนสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา สฺโชนสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ สฺโชนา สิยา น วตฺตพฺพา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ สฺโชนาติ ฯ นวินฺทฺริยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา ตีณินฺทฺริยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยนฺติป สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยนฺติป
ตีณินฺทฺริยา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา สิยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา ฉ อินฺทฺริยา สิยา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา สิยา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา สิยา น
วตฺตพฺพา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยาติป สฺโชนวิปฺปยุตฺต-
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อสฺโชนิยาติป ฯ
[๒๔๘] โน คนฺถา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา คนฺถนิยา ตีณินฺทฺรยิ า
อคนฺถนิยา นวินฺทฺริยา สิยา คนฺถนิยา สิยา อคนฺถนิยา ฯ
ปณฺณรสินฺทฺริยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา โทมนสฺสินทฺ ฺริย คนฺถสมฺปยุตฺต
ฉ อินฺทฺริยา สิยา คนฺถสมฺปยุตฺตา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ
ทสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติ คนฺถนิยา
เจว โน จ คนฺถา ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว
คนฺถนิยา จาติป คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถาติป นวินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จาติ สิยา คนฺถนิยา เจว โน
จ คนฺถา สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถาติ ฯ
ปณฺณรสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติป
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถาติป โทมนสฺสนิ ฺทฺริย น วตฺตพฺพ
คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺตฺจาติ คนฺถสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ คนฺโถ
ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถา สิยา น วตฺตพฺพา คนฺถสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ คนฺถาติ ฯ นวินฺทฺริยา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา
ตีณินฺทฺริยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยนฺติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยนฺติป ตีณินฺทฺริยา สิยา
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา ฉ อินฺทฺริยา
สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา สิยา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา สิยา น
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วตฺตพฺพา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยาติป คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยาติป ฯ
[๒๔๙] โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯ
ทสินฺทฺริยา นีวรณิยา ตีณินฺทฺริยา อนีวรณิยา นวินฺทฺริยา สิยา
นีวรณิยา สิยา อนีวรณิยา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา
โทมนสฺสินฺทฺริย นีวรณสมฺปยุตฺต ฉ อินฺทฺริยา สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสินทฺ ฺริยา น วตฺตพฺพา
นีวรณา เจว นีวรณิยา จาติ นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา
ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณิยา จาติป นีวรณิยา
เจว โน จ นีวรณาติป นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว
นีวรณิยา จาติ สิยา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณา สิยา น
วตฺตพฺพา นีวรณิยา เจว โน จ นีวรณาติ ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา
น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติป นีวรณสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ นีวรณาติป โทมนสฺสินทฺ ฺริย น วตฺตพฺพ นีวรณฺเจว
นีวรณสมฺปยุตฺตฺจาติป นีวรณสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ นีวรณนฺติป
ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา นีวรณา เจว นีวรณสมฺปยุตฺตา จาติ
สิยา นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณา สิยา น วตฺตพฺพา
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว โน จ นีวรณาติ ฯ นวินฺทฺริยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา
ตีณินฺทฺริยา
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา
โทมนสฺสินฺทฺริย
น วตฺตพฺพ นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยนฺติป นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยนฺติป ตีณินฺทฺริยา สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา สิยา นีวรณ-
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วิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา ฉ
อินฺทฺริยา
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา
สิยา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา สิยา น วตฺตพฺพา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยาติป
นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยาติป ฯ
[๒๕๐] โน ปรามาสา ฯ ทสินฺทฺริยา ปรามฏา ตีณินฺทฺริยา
อปรามฏา นวินฺทฺริยา สิยา ปรามฏา สิยา อปรามฏา ฯ
โสฬสินฺทฺริยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ฉ อินฺทฺริยา สิยา ปรามาสสมฺปยุตฺตา
สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสินทฺ ฺริยา น วตฺตพฺพา
ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติ ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสา
ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติป
ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสาติป นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
ปรามาสา เจว ปรามฏา จาติ สิยา ปรามฏา เจว โน จ
ปรามาสา สิยา น วตฺตพฺพา ปรามฏา เจว โน จ ปรามาสาติ ฯ
ทสินฺทฺริยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา
ตีณินฺทฺริยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา ตีณินฺทฺริยา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา
สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา ฉ อินทฺ ฺริยา สิยา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา สิยา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา สิยา น
วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏาติป ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏาติป ฯ
[๒๕๑] สตฺตินฺทฺรยิ า อนารมฺมณา จุทฺทสินฺทฺริยา สารมฺมณา
ชีวิตินฺทฺริย สิยา สารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ เอกวีสตินฺทฺริยา
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โน จิตฺตา มนินฺทฺริย จิตฺต ฯ เตรสินฺทฺริยา เจตสิกา อฏินฺทฺริยา
อเจตสิกา ชีวิตินฺทฺริย สิยา เจตสิก สิยา อเจตสิก ฯ เตรสินทฺ ฺริยา
จิตฺตสมฺปยุตฺตา สตฺตินฺทฺริยา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ชีวิตินฺทฺริย สิยา
จิตฺตสมฺปยุตฺต สิยา จิตตฺ วิปฺปยุตฺต มนินฺทฺริย น วตฺตพฺพ จิตฺเตน
สมฺปยุตฺตนฺติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ เตรสินฺทฺริยา จิตฺตสสฏา\
สตฺตินฺทฺริยา จิตฺตวิสสฏา ชีวิตินฺทฺริย สิยา จิตฺตสสฏ สิยา
จิตฺตวิสสฏ มนินฺทฺรยิ  น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สสฏนฺติป จิตเฺ ตน
วิสสฏนฺติป ฯ เตรสินฺทฺริยา จิตฺตสมุฏานา อฏินฺทฺริยา โน
จิตฺตสมุฏานา ชีวิตินฺทรฺ ิย สิยา จิตฺตสมุฏาน สิยา โน จิตฺตสมุฏาน ฯ
เตรสินฺทฺริยา จิตฺตสหภุโน อฏินฺทฺริยา โน จิตฺตสหภุโน
ชีวิตินฺทฺริย สิยา จิตฺตสหภู สิยา โน จิตฺตสหภู ฯ เตรสินฺทรฺ ิยา
จิตฺตานุปริวตฺติโน อฏินฺทฺริยา โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ชีวิตินฺทฺริย
สิยา จิตฺตานุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ เตรสินฺทรฺ ิยา
จิตฺตสสฏสมุฏานา อฏินฺทฺริยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานา
ชีวิตินฺทฺริย สิยา จิตฺตสสฏสมุฏาน สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏาน ฯ
เตรสินฺทฺริยา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
อฏินฺทฺรยิ า
โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ชีวิตินฺทฺริย สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู
สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ฯ เตรสินฺทฺริยา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน อฏินฺทฺริยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ชีวิตินฺทฺริย สิยา จิตฺตสสฏสมุฏานา-
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นุปริวตฺติ สิยา โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ ฯ ฉ อินฺทฺริยา
อชฺฌตฺติกา โสฬสินฺทรฺ ยิ า พาหิรา ฯ สตฺตินฺทฺริยา อุปาทา
จุทฺทสินฺทฺริยา นุปาทา ชีวิตินฺทฺริย สิยา อุปาทา สิยา นุปาทา ฯ
นวินฺทฺริยา อุปาทินฺนา จตฺตารินฺทฺริยา อนุปาทินฺนา นวินฺทฺริยา
สิยา อุปาทินฺนา สิยา อนุปาทินฺนา ฯ
[๒๕๒] นุปาทานา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา อุปาทานิยา ตีณินทฺ ฺริยา
อนุปาทานิยา นวินฺทฺริยา สิยา อุปาทานิยา สิยา อนุปาทานิยา ฯ
โสฬสินฺทฺริยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฉ อินฺทฺริยา สิยา อุปาทานสมฺปยุตฺตา
สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ ทสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติ อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา
ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติป
อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานาติป นวินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติ สิยา อุปาทานิยา เจว โน จ
อุปาทานา สิยา น วตฺตพฺพา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานาติ ฯ
โสฬสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา
จาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานาติป ฉ อินทฺ ฺริยา
น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานา สิยา น วตฺตพฺพา
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อุปาทานาติ ฯ ทสินฺทฺรยิ า อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา ตีณินฺทฺริยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา
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ตีณินฺทฺริยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา ฉ อินฺทฺริยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา สิยา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา สิยา น วตฺตพฺพา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยาติป อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยาติป ฯ
[๒๕๓] โน กิเลสา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา สงฺกิเลสิกา ตีณินฺทฺริยา
อสงฺกิเลสิกา นวินฺทฺริยา สิยา สงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิเลสิกา ฯ
ปณฺณรสินฺทฺริยา อสงฺกิลิฏา โทมนสฺสินฺทฺริย สงฺกิลิฏ ฉ
อินฺทฺริยา สิยา สงฺกิลฏิ  า สิยา อสงฺกิลิฏา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โทมนสฺสินฺทฺริย กิเลสสมฺปยุตฺต ฉ อินทฺ ฺริยา
สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา สิยา กิเลสวิปปฺ ยุตฺตา ฯ ทสินฺทฺริยา น
วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สงฺกิเลสิกา เจว โน
จ กิเลสา ตีณินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา
จาติป สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสาติป นวินฺทฺรยิ า น วตฺตพฺพา
กิเลสา เจว สงฺกิเลสิกา จาติ สิยา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ
กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา สงฺกิเลสิกา เจว โน จ กิเลสาติ ฯ
ปณฺณรสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จาติป
สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสาติป โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ
กิเลโส เจว สงฺกิลฏิ ฺจาติ สงฺกิลิฏฺเจว โน จ กิเลโส ฉ
อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว สงฺกิลิฏา จาติ สิยา
สงฺกิลิฏา เจว โน จ กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา สงฺกิลฏิ า
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เจว โน จ กิเลสาติ ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา กิเลสา เจว
กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติป กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ กิเลสาติป
โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ กิเลโส เจว กิเลสสมฺปยุตฺตฺจาติ
กิเลสสมฺปยุตฺตฺเจว โน จ กิเลโส ฉ อินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา
กิเลสา เจว กิเลสสมฺปยุตฺตา จาติ สิยา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว
โน จ กิเลสา สิยา น วตฺตพฺพา กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
กิเลสาติ ฯ นวินฺทฺริยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา ตีณินฺทฺริยา
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา โทมนสฺสินฺทฺริย น วตฺตพฺพ
กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกนฺติป กิเลสวิปปฺ ยุตฺตอสงฺกิเลสิกนฺติป ตีณินฺทฺริยา
สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
ฉ อินฺทฺริยา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา สิยา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
สิยา น วตฺตพฺพา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกาติป
กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกาติป ฯ
[๒๕๔] ปณฺณรสินทฺ ฺริยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สตฺตินฺทฺริยา
สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา สตฺตินฺทฺรยิ า สิยา ภาวนาย
ปหาตพฺพา สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา สตฺตินฺทฺริยา สิยา ทสฺสเนน ปหาตพฺพ
เหตุกา สิยา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สตฺตินฺทฺริยา สิยา ภาวนาย ปหาตพฺพ-
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เหตุกา สิยา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ นวินฺทฺริยา อวิตกฺกา
โทมนสฺสินฺทฺริย สวิตกฺก ทฺวาทสินฺทฺริยา สิยา สวิตกฺกา สิยา
อวิตกฺกา ฯ นวินฺทฺริยา อวิจารา โทมนสฺสินฺทฺริย สวิจาร ทฺวาทสินฺทฺริยา
สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ เอกาทสินฺทฺริยา อปฺปติกา
เอกาทสินฺทฺริยา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา ฯ เอกาทสินฺทฺริยา
น ปติสหคตา เอกาทสินฺทฺริยา สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา ฯ
ทฺวาทสินฺทฺริยา น สุขสหคตา ทสินฺทฺริยา สิยา สุขสหคตา สิยา
น สุขสหคตา ฯ ทฺวาทสินฺทฺริยา น อุเปกฺขาสหคตา ทสินฺทฺริยา
สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ ทสินฺทฺริยา กามาวจรา
ตีณินฺทฺริยา น กามาวจรา นวินฺทรฺ ิยา สิยา กามาวจรา
สิยา น กามาวจรา ฯ เตรสินฺทฺริยา น รูปาวจรา นวินฺทฺริยา
สิยา รูปาวจรา สิยา น รูปาวจรา ฯ จุทฺทสินฺทฺริยา น อรูปาวจรา
อฏินฺทฺริยา สิยา อรูปาวจรา สิยา น อรูปาวจรา ฯ
ทสินฺทฺริยา ปริยาปนฺนา ตีณินฺทฺริยา อปริยาปนฺนา นวินฺทฺริยา
สิยา ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ เอกาทสินฺทฺริยา อนิยฺยานิกา
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย นิยฺยานิก ทสินฺทฺรยิ า สิยา นิยฺยานิกา
สิยา อนิยฺยานิกา ฯ ทสินฺทฺริยา อนิยตา อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย
นิยต เอกาทสินฺทฺริยา สิยา นิยตา สิยา อนิยตา ฯ ทสินฺทฺรยิ า
สอุตฺตรา ตีณินฺทฺริยา อนุตฺตรา นวินฺทฺริยา สิยา สอุตฺตรา สิยา
อนุตฺตรา ฯ ปณฺณรสินฺทฺริยา อรณา โทมนสฺสินฺทฺริย สรณ
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ฉ อินฺทฺริยา สิยา สรณา สิยา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
อินฺทฺริยวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
ปจฺจยาการวิภงฺโค
[๒๕๕] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๕๖] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ทุกฺเข อฺาณ ทุกฺขสมุทเย
อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
อฺาณ อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ
[๒๕๗] ตตฺถ กตเม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขารา ปฺุาภิสงฺขาโร
อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร
จิตฺตสงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตโม ปฺุาภิสงฺขาโร กุสลา เจตนา
กามาวจรา รูปาวจรา ทานมยา สีลมยา ภาวนามยา อย วุจฺจติ
ปฺุาภิสงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตโม อปฺุาภิสงฺขาโร อกุสลา เจตนา
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กามาวจรา อย วุจฺจติ อปฺุาภิสงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตโม
อาเนฺชาภิสงฺขาโร กุสลา เจตนา อรูปาวจรา อย วุจฺจติ
อาเนฺชาภิสงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตโม กายสงฺขาโร กายสฺเจตนา
กายสงฺขาโร วจีสฺเจตนา วจีสงฺขาโร มโนสฺเจตนา จิตฺตสงฺขาโร ฯ
อิเม วุจฺจนฺติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ฯ
[๒๕๘] ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ จกฺขุวิฺาณ
โสตวิฺาณ ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนวิฺาณ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ
[๒๕๙] ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป อตฺถิ นาม
อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนา สฺา เจตนา ผสฺโส
มนสิกาโร อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จตฺตาโร
จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ
รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป ฯ
[๒๖๐] ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน จกฺขายตน
โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน กายายตน มนายตน อิท วุจฺจติ
นามรูปปจฺจยา สฬายตน ฯ
[๒๖๑] ตตฺถ กตโม สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส
อย วุจฺจติ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯ
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[๒๖๒] ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา จกฺขุสมฺผสฺสชา
เวทนา โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา
อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ
[๒๖๓] ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา อย
วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ฯ
[๒๖๔] ตตฺถ กตม ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน กามุปาทาน
ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน อิท วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ฯ
[๒๖๕] ตตฺถ กตโม อุปาทานปจฺจยา ภโว ทุวิเธน ภโว
อตฺถิ กมฺมภโว อตฺถิ อุปปตฺติภโว ฯ ตตฺถ กตโม กมฺมภโว
ปฺุาภิสงฺขาโร อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร อย วุจฺจติ
กมฺมภโว สพฺพมฺป ภวคามิกมฺม กมฺมภโว ฯ ตตฺถ กตโม
อุปปตฺติภโว กามภโว รูปภโว อรูปภโว สฺาภโว อสฺาภโว
เนวสฺานาสฺาภโว เอกโวการภโว จตุโวการภโว ปฺจโวการภโว
อย วุจฺจติ อุปปตฺติภโว ฯ อิติ อยฺจ กมฺมภโว
อยฺจ อุปปตฺติภโว อย วุจฺจติ อุปาทานปจฺจยา ภโว ฯ
[๒๖๖] ตตฺถ กตมา ภวปจฺจยา ชาติ ยา เตส เตส สตฺตาน
ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน
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ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ อย วุจฺจติ ภวปจฺจยา ชาติ ฯ
[๒๖๗] ตตฺถ กตม ชาติปจฺจยา ชรามรณ อตฺถิ ชรา อตฺถิ
มรณ ฯ ตตฺถ กตมา ชรา ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหิ ตมฺหิ
สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน
สหานิ อินทฺ ฺริยาน ปริปาโก อย วุจฺจติ ชรา ฯ ตตฺถ กตม
มรณ ยา เตส เตส สตฺตาน ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ
จวนตา เภโท อนฺตรธาน มจฺจุ มรณ กาลกิริยา ขนฺธาน เภโท
กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท อิท วุจฺจติ มรณ ฯ
อิติ อยฺจ ชรา อิทฺจ มรณ อิท วุจฺจติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ ฯ
[๒๖๘] ตตฺถ กตโม โสโก าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โภคพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน วา
ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก โสจนา
โสจิตตฺต อนฺโตโสโก อนฺโตปริโสโก เจตโส ปริชฺฌายนา โทมนสฺส
โสกสลฺล อย วุจฺจติ โสโก ฯ
[๒๖๙] ตตฺถ กตโม ปริเทโว าติพฺยสเนน วา ผุฏสฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อาเทโว
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ปริเทโว อาเทวนา ปริเทวนา อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต วาจา ปลาโป
วิปฺปลาโป ลาลโป ลาลปนา ลาลปตตฺต อย วุจฺจติ ปริเทโว ฯ
[๒๗๐] ตตฺถ กตม ทุกฺข ย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข
กายสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ
[๒๗๑] ตตฺถ กตม โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต เจตสิก
ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา
ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ
[๒๗๒] ตตฺถ กตโม อุปายาโส าติพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส
โภคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส โรคพฺยสเนน วา ผุฏสฺส สีลพฺยสเนน
วา ผุฏสฺส ทิฏิพฺยสเนน วา ผุฏ สฺส อฺตรฺตเรน พฺยสเนน
สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส อายาโส
อุปายาโส อายาสิตตฺต อุปายาสิตตฺต อย วุจฺจติ อุปายาโส ฯ
[๒๗๓] เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สงฺคติ โหติ สมาคโม โหติ
สโมธาน โหติ ปาตุภาโว โหติ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๒๗๔] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตน-
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ปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๒๗๕] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๗๖] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๒๗๗] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
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สมุทโย โหติ ฯ
ปจฺจยจตุกฺก ฯ
[๒๗๘] อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณเหตุก
นามปจฺจยา ฉฏายตน นามเหตุก ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ฉฏายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาเหตุก
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๗๙] อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณเหตุก
นามปจฺจยา ผสฺโส นามเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
ตณฺหาเหตุก อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๐] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณเหตุก
นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน นามรูปเหตุก ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ฉฏายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาเหตุก
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อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๑] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณเหตุก
นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามรูปเหตุก สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส สฬายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาเหตุก
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
เหตุจตุกฺก ฯ
[๒๘๒] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณสมฺปยุตฺต นามปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๓] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นาม
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วิฺาณสมฺปยุตฺต นามปจฺจยา ผสฺโส นามสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตาs
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๔] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๕] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามสมฺปยุตฺต
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส สฬายตนสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
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ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
สมฺปยุตฺตจตุกฺก ฯ
[๒๘๖] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยาป วิฺาณ นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยาป นาม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยาป
ฉฏายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๗] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยาป วิฺาณ นามปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยาป
นาม ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป
ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๘] อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา สงฺ-
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ขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร วิฺาณปจฺจยา
นามรูป นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยาป นามรูป ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยาป
ฉฏายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๒๘๙] อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร วิฺาณปจฺจยา
นามรูป นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยาป นามรูป สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยาป สฬายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป
ผสฺโส เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
อฺมฺจตุกฺก ฯ
[๒๙๐] สงฺขารปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ วิฺาณปจฺจยา อวิชฺชา
ฯเปฯ นามปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ ฉฏายตนปจฺจยา อวิชฺชา
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ฯเปฯ ผสฺสปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ เวทนาปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ
ตณฺหาปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ อุปาทานปจฺจยา อวิชฺชา ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
มาติกา ฯ
[๒๙๑] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๒๙๒] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ
[๒๙๓] ตตฺถ กตโม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
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สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ
[๒๙๔] ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ย จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินทฺ ฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ฯ
[๒๙๕] ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม ฯ
[๒๙๖] ตตฺถ กตม นามปจฺจยา ฉฏายตน ย จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินทฺ ฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฯ
[๒๙๗] ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส โย ผสฺโส
ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯ
[๒๙๘] ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก สาต
เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ
[๒๙๙] ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา โย ราโค
สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺที นนฺทีราโค จิตฺตสฺส สาราโค
อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ฯ
[๓๐๐] ตตฺถ กตม ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ยา ทิฏิ
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ทิฏิคต ฯเปฯ ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ฯ
[๓๐๑] ตตฺถ กตโม อุปาทานปจฺจยา ภโว เปตฺวา อุปาทาน
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย
วุจฺจติ อุปาทานปจฺจยา ภโว ฯ
[๓๐๒] ตตฺถ กตมา ภวปจฺจยา ชาติ ยา เตส ธมฺมาน
ชาติ สฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว อย วุจฺจติ
ภวปจฺจยา ชาติ ฯ
[๓๐๓] ตตฺถ กตม ชาติปจฺจยา ชรามรณ อตฺถิ ชรา อตฺถิ
มรณ ฯ ตตฺถ กตมา ชรา ยา เตส ธมฺมาน ชรา ชีรณตา
อายุโน สหานิ อย วุจจฺ ติ ชรา ฯ ตตฺถ กตม มรณ โย
เตส ธมฺมาน ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน
อิท วุจฺจติ มรณ ฯ อิติ อยฺจ ชรา อิทฺจ มรณ อิท วุจฺจติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ ฯ
[๓๐๔] เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สงฺคติ โหติ สมาคโม โหติ
สโมธาน โหติ ปาตุภาโว โหติ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๐๕] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ผสฺโส ผสฺส-

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 195

ปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๐๖] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท
วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม ฯ นามปจฺจยา ผสฺโสติ ตตฺถ
กตม นาม เปตฺวา ผสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตโม
นามปจฺจยา ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต
อย วุจฺจติ นามปจฺจยา ผสฺโส ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๐๗] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
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ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๐๘] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตโม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา
มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ
กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ
กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท
วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย
โสตายตนสฺส อุปจโย ฆานายตนสฺส อุปจโย ชิวฺหายตนสฺส อุปจโย
กายายตนสฺส อุปจโย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช
จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม
อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นามรูป ฯ นามรูปปจฺจยา
ฉฏายตนนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม
นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ
นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป ย รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ
วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป
อิท วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
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ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฯเปฯ เตน วุจจฺ ติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๐๙] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๑๐] ตตฺถ กตมา อวิชฺชา ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ
ตตฺถ กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส
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อุปจโย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน
อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป
อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นามรูป ฯ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ
อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม8
รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา ยฺจ รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ
วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป
อิท วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน
จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน กายายตน มนายตน
อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา สฬายตน ฯ ตตฺถ กตโม สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย
วุจฺจติ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯเปฯ เตน วุจจฺ ติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
ปจฺจยจตุกฺก ฯ
[๓๑๑] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณเหตุก นามปจฺจยา ฉฏายตน นามเหตุก ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
ตณฺหาเหตุก อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
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ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๑๒] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ฯ
ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณเหตุก เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท
วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณเหตุก ฯ ตตฺถ กตม นามปจฺจยา
ฉฏายตน นามเหตุก ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยา ฉฏายตน
นามเหตุก ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก
โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก ฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสเหตุกา ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย วุจจฺ ติ
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา ฯ ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา เวทนาเหตุกา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค
อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ฯ ตตฺถ กตม
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ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาเหตุก ยา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน
ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห
ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต
ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
ตณฺหาเหตุก ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๑๓] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณเหตุก นามปจฺจยา ผสฺโส นามเหตุโก ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสเหตุกา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาเหตุก อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๑๔] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ฯ
ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 201

วิฺาณเหตุก เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท
วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณเหตุก ฯ นามปจฺจยา ผสฺโส
นามเหตุโกติ ตตฺถ กตม นาม เปตฺวา ผสฺส เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ
ตตฺถ กตโม นามปจฺจยา ผสฺโส นามเหตุโก โย ผสฺโส ผุสนา
สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ นามปจฺจยา ผสฺโส นามเหตุโก ฯ
ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตีติ ฯ
[๓๑๕] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณเหตุก นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน นามรูปเหตุก ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาเหตุก อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหติ ฯ
[๓๑๖] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ฯ
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ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณเหตุก อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ
กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย
วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป วิฺาณเหตุก ฯ นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
นามรูปเหตุกนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม
รูป ย รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ
อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจจฺ ติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม
นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน นามรูปเหตุก ย จิตฺต มโน มานส
ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา
ฉฏายตน นามรูปเหตุก ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ฉฏายตนเหตุโก โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๑๗] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก
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สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณเหตุก นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามรูปเหตุก สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส สฬายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสเหตุกา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเหตุกา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
ตณฺหาเหตุก อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๑๘] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาเหตุโก ฯ
ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ สงฺขารเหตุก ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป
วิฺาณเหตุก อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺ
ขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ
กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย
วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณ
ปจฺจยา นามรูป วิฺาณเหตุก ฯ นามรูปปจฺจยา สฬายตน นาม
รูปเหตุกนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺ-
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ขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม
รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา ยฺจ รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ
วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ
นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามรูปเหตุก
จกฺขายตน ฯเปฯ มนายตน อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา สฬายตน
นามรูปเหตุก ฯ ตตฺถ กตโม สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส สฬายตนเหตุโก
โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส สฬายตนเหตุโก ฯเปฯ เตน วุจจฺ ติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
เหตุจตุกฺก ฯ
[๓๑๙] ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณสมฺปยุตฺต นามปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๒๐] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
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อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ฯ
ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นาม วิฺาณสมฺปยุตฺต เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณสมฺปยุตฺต ฯ
ตตฺถ กตม นามปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
นามปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา
สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต ฯ
ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา
ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ผสฺสสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต ยา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
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ตณฺหาสมฺปยุตฺต ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๒๑] ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณสมฺปยุตฺต นามปจฺจยา ผสฺโส นามสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๒๒] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตโม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร
อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ กตม
วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณสมฺปยุตฺต เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม
วิฺาณสมฺปยุตฺต ฯ นามปจฺจยา ผสฺโส นามสมฺปยุตฺโตติ ตตฺถ
กตม นาม เปตฺวา ผสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺ-
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ขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตโม นามปจฺจยา
ผสฺโส นามสมฺปยุตฺโต โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา
สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ นามปจฺจยา ผสฺโส นามสมฺปยุตฺโต
ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตีติ ฯ
[๓๒๓] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา
นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
นามสมฺปยุตฺต ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา
เวทนาสมฺปยุตฺตา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๒๔] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตโม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร
อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ
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กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม อตฺถิ นาม
อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จกฺขายตนสฺส
อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท วุจฺจติ รูป ฯ
อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม ฯ นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
นามสมฺปยุตฺตนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ
ตตฺถ กตม รูป ย รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจจฺ ติ นามรูป ฯ
ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา
ฉฏายตน นามสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต
อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต ฯเปฯ
เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๒๕] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต วิฺาณปจฺจยา
นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม นามรูปปจฺจยา สฬายตน
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นามสมฺปยุตฺต สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส สฬายตนสมฺปยุตฺโต ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาสมฺปยุตฺตา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ตณฺหาสมฺปยุตฺต อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๒๖] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตโม อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร
อวิชฺชาสมฺปยุตฺโต ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต ฯ ตตฺถ
กตม วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม อตฺถิ
นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป
จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป วิฺาณสมฺปยุตฺต นาม ฯ นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามสมฺปยุตฺตนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ
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ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา
ยฺจ รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ
อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ
กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามสมฺปยุตฺต จกฺขายตน ฯเปฯ
มนายตน อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา สฬายตน นามสมฺปยุตฺต ฯ
ตตฺถ กตโม สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส สฬายตนสมฺปยุตฺโต โย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส สฬายตนสมฺปยุตฺโต ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
สมฺปยุตฺตจตุกฺก ฯ
[๓๒๗] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยาป วิฺาณ นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยาป นาม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยาป ฉฏายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป
ผสฺโส เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
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[๓๒๘] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ
[๓๒๙] ตตฺถ กตโม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร ฯ
ตตฺถ กตมา สงฺขารปจฺจยาป อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน
ฯเปฯ อวิชชฺ าลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา ฯ
[๓๓๐] ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตโม วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร
ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยาป
สงฺขาโร ฯ
[๓๓๑] ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นาม ฯ ตตฺถ กตม นามปจฺจยาป วิฺาณ ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยาป
วิฺาณ ฯ
[๓๓๒] ตตฺถ กตม นามปจฺจยา ฉฏายตน ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฯ ตตฺถ กตม ฉฏายตนปจฺจยาป นาม เวทนากฺ-
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ขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยาป นาม ฯ
[๓๓๓] ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส โย ผสฺโส
ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตม ผสฺสปจฺจยาป ฉฏายตน ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโน วิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยาป
ฉฏายตน ฯ
[๓๓๔] ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก สาต
เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ
กตโม เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา
สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส ฯ
[๓๓๕] ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา โย ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ฯ
ตตฺถ กตมา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข
เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ฯ
[๓๓๖] ตตฺถ กตม ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ยา ทิฏิ ทิฏิคต
ฯเปฯ ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน ฯ ตตฺถ กตมา อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา โย ราโค สาราโค
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ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา ฯ
[๓๓๗] ตตฺถ กตโม อุปาทานปจฺจยา ภโว เปตฺวา อุปาทาน
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย
วุจฺจติ อุปาทานปจฺจยา ภโว ฯ
[๓๓๘] ตตฺถ กตมา ภวปจฺจยา ชาติ ยา เตส ธมฺมาน ชาติ
สฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว อย วุจฺจติ ภวปจฺจยา ชาติ ฯ
[๓๓๙] ตตฺถ กตม ชาติปจฺจยา ชรามรณ อตฺถิ ชรา อตฺถิ
มรณ ฯ ตตฺถ กตมา ชรา ยา เตส ธมฺมาน ชรา ชีรณตา อายุโน
สหานิ อย วุจฺจติ ชรา ฯ ตตฺถ กตม มรณ โย เตส ธมฺมาน
ขโย วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อิท วุจฺจติ มรณ ฯ
อิติ อยฺจ ชรา อิทฺจ มรณ อิท วุจฺจติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ ฯ
[๓๔๐] เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สงฺคติ โหติ สมาคโม โหติ
สโมธาน โหติ ปาตุภาโว โหติ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๔๑] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยาป วิฺาณ นามปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยาป นาม ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
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อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๔๒] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย
วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตมา สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ อวิชชฺ าลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อย วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตโม วิฺาณปจฺจยาป
สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ
วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นาม ฯ ตตฺถ กตม นามปจฺจยาป วิฺาณ ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยาป
วิฺาณ ฯ นามปจฺจยา ผสฺโสติ ตตฺถ กตม นาม
เปตฺวา ผสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตโม นามปจฺจยา ผสฺโส
โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสติ ตฺต อย วุจฺจติ นามปจฺจยา
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ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตม ผสฺสปจฺจยาป นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยาป
นาม ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๔๓] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ นามรูปปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยาป นามรูป ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยาป ฉฏายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป
ผสฺโส เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๔๔] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ตตฺถ กตมา สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ อวิชชฺ าลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อย วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
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อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตโม วิฺาณปจฺจยาป
สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย
วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป
จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท วุจฺจติ รูป ฯ
อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นามรูป ฯ
นามรูปปจฺจยาป วิฺาณนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป
ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป ย รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ
วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท
วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ ย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ ฯ นามรูปปจฺจยา ฉฏายตนนฺติ อตฺถิ
นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป ย รูป นิสฺสาย
มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม
อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา
ฉฏายตน ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
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อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน ฯ ตตฺถ กตม ฉฏายตนปจฺจยาป
นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ
ตตฺถ กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส
อุปจโย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน
อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท
วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยาป นามรูป ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย
วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตม ผสฺสปจฺจยาป
ฉฏายตน ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยาป ฉฏายตน ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๔๕] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปจฺจยาป วิฺาณ นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยาป นามรูป สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยาป สฬายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยาป เวทนา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยาป ตณฺหา อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
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ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๔๖] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตมา สงฺขารปจฺจยาป
อวิชฺชา ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ อวิชชฺ าลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อย วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยาป อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตโม วิฺาณปจฺจยาป
สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย
วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยาป สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม
รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท วุจฺจติ
รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป ฯ นามรูปปจฺจยาป วิฺาณนฺติ อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ
ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป ย รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป
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อิท วุจฺจติ นามรูป ฯ ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ ย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
นามรูปปจฺจยาป วิฺาณ ฯ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ อตฺถิ
นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จตฺตาโร จ
มหาภูตา ยฺจ รูป นิสฺสาย มโนวิฺาณธาตุ วตฺตติ อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจจฺ ติ นามรูป ฯ
ตตฺถ กตม นามรูปปจฺจยา สฬายตน จกฺขายตน ฯเปฯ มนายตน
อิท วุจฺจติ นามรูปปจฺจยา สฬายตน ฯ ตตฺถ กตม สฬายตนปจฺจยาป
นามรูป อตฺถิ นาม อตฺถิ รูป ฯ ตตฺถ กตม นาม
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ นาม ฯ
ตตฺถ กตม รูป จกฺขายตนสฺส อุปจโย ฯเปฯ กายายตนสฺส อุปจโย
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน อิท
วุจฺจติ รูป ฯ อิติ อิทฺจ นาม อิทฺจ รูป อิท วุจฺจติ สฬายตนปจฺจยาป
นามรูป ฯ ตตฺถ กตโม สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส โย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตม ผสฺสปจฺจยาป สฬายตน จกฺขายตน ฯเปฯ
มนายตน อิท วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยาป สฬายตน ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
อฺมฺจตุกฺก ฯ
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[๓๔๗] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ
โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา
ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๔๘] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ กตโม ตณฺหา
ปจฺจยา อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา
อย วุจฺจติ ตณฺหาปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯเปฯ
[๓๔๙] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ
ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา

เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
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[๓๕๐] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯเปฯ ตตฺถ
กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต
เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯเปฯ
[๓๕๑] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ
อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา
ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
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ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯเปฯ
[๓๕๒] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต ฯเปฯ โทมนสฺสสหคต
ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ
วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทนาปจฺจยา ปฏิฆ ปฏิฆปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๕๓] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯเปฯ ตตฺถ
กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข
เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตม เวทนาปจฺจยา
ปฏิฆ โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ฯเปฯ จณฺฑิกฺก
อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา
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ปฏิฆ ฯ ตตฺถ กตโม ปฏิฆปจฺจยา อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส
อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ ปฏิฆปจฺจยา
อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย
วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯเปฯ
[๓๕๔] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉาปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๕๕] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯเปฯ ตตฺถ
กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต
เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตมา เวทนาปจฺจยา วิจิกิจฺฉา ยา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ
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วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา
ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย
วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา วิจิกิจฺฉา ฯ ตตฺถ กตโม วิจิกิจฺฉาปจฺจยา ภโว
เปตฺวา วิจกิ ิจฺฉ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉาปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน
วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯเปฯ
[๓๕๖] กตเม ธมฺม อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา อุทฺธจฺจ อุทฺธจฺจปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๕๗] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯเปฯ ตตฺถ กตมา
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสชไ
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตม เวทนาปจฺจยา
อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต
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จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา อุทฺธจฺจ ฯ ตตฺถ กตโม
อุทฺธจฺจปจฺจยา อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา
ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ อุทฺธจฺจปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ
กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯเปฯ
อกุสลนิทฺเทโส ฯ
[๓๕๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส๕
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๕๙] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส อโมโห ฯ ตตฺถ
กตโม อโลโภ โย อโลโภ อลุพฺภนา อลุพฺภิตตฺต อสาราโค
อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต อนภิชฌ
ฺ า อโลโภ กุสลมูล อย วุจฺจติ
อโลโภ ฯ ตตฺถ กตโม อโทโส โย อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต
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อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส กุสลมูล อย วุจฺจติ อโทโส ฯ
ตตฺถ กตโม อโมโห ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อโมโห ฯ อิเม วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ
ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ
กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท อย วุจฺจติ
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ฯ ตตฺถ กตโม ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข
โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา
อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๖๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ
โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย
ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขาร-
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ปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๖๑] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส ฯ ตตฺถ กตโม
อโลโภ โย อโลโภ อลุพฺภนา อลุพฺภิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา
อสารชฺชิตตฺต อนภิชฌ
ฺ า อโลโภ กุสลมูล อย วุจฺจติ อโลโภ ฯ
ตตฺถ กตโม อโทโส โย อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท
อพฺยาปชฺโช อโทโส กุสลมูล อย วุจฺจติ อโทโส ฯ อิเม วุจจฺ นฺติ
กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ฯเปฯ
เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๖๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ
อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ
ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข
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อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๖๓] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส อโมโห ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก
เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตีติ ฯ
[๓๖๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ
ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๖๕] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส ฯเปฯ อิเม
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วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา
เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๖๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท
ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๖๗] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส อโมโห ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๖๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๖๙] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส อโมโห ฯเปฯ
อิเม วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก เนว
สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกขฺ มสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯเปฯ เตน
วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๗๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
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ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมเตส ธมฺมาน
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๗๑] ตตฺถ กตเม กุสลมูลา อโลโภ อโทโส อโมโห ฯเปฯ
ตตฺถ กตโม อโมโห ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ อโมโห ฯ อิเม วุจฺจนฺติ กุสลมูลา ฯ ตตฺถ กตโม
กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต
สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา ปสาโท ยา
สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ฯ ตตฺถ กตโม ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข โย
จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา
อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เอวเมเตส ธมฺมาน สมุทโย
โหตีติ เอวเมเตส ธมฺมาน สงฺคติ โหติ สมาคโม โหติ สโมธาน
โหติ ปาตุภาโว โหติ เตน วุจฺจติ เอวเมเตส ธมฺมาน สมุทโย โหตีติ ฯ
กุสลนิทฺเทโส ฯ
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[๓๗๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๗๓] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา จกฺขุวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯ ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา
นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ
วิฺาณปจฺจยา นาม ฯ ตตฺถ กตม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา จกฺขุวิฺาณธาตุ อิท
วุจฺจติ นามปจฺจยา ฉฏายตน ฯ ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา
ย เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา ภโว เปตฺวา เวทน
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สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ เวทนา
ปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๗๔] ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารเหตุก
วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณเหตุก นามปจฺจยา ฉฏายตน
นามเหตุก ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนเหตุโก ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ผสฺสเหตุกา เวทนาปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๗๕] ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ สงฺขารสมฺปยุตฺต
วิฺาณปจฺจยา นาม วิฺาณสมฺปยุตฺต นามปจฺจยา ฉฏายตน
นามสมฺปยุตฺต ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฉฏายตนสมฺปยุตฺโต
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ผสฺสสมฺปยุตฺตา เวทนาปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๗๖] ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยาป
สงฺขาโร วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยาป วิฺาณ
นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยาป นาม ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยาป ฉฏายตน ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยาป ผสฺโส เวทนาปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
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ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๗๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก โสตวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปปฺ นฺน
โหติ สุขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ4
[๓๗๘] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย กายิก สาต กายิก สุข กายสมฺผสฺสช สาต
สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา ภโว เปตฺวา
เวทน สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ
เวทนาปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจจฺ ติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
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[๓๗๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนธาตุ อุปฺปนฺนา
โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา
วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๐] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนธาตุ อิท
วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข โย
จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา
อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
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[๓๘๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา
วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๒] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย
วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข
โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ
เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน
วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
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[๓๘๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ
ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๔] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย
วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข
โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ
เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน
วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
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[๓๘๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน รูปารมฺมณา
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ
สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๖] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท
อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ปสาโท ฯ ตตฺถ กตโม ปสาทปจฺจยา

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 239

อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา
อย วุจฺจติ ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๘๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺตยิ า
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยาถ
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 240

อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท
ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๘๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ
สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
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ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมเตส ธมฺมาน
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ฯเปฯ โสตวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
ทุกฺขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๑] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา กายวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช
อสาต ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อย
วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา ภโว
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เปตฺวา เวทน สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๙๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา
ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๓] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนธาตุ อิท
วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ย เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา
เวทนา ฯ ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข โย
จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ เวทนา
ปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา
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อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๙๔] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา
โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา
วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ6
[๓๙๕] ตตฺถ กตโม สงฺขาโร ยา เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ สงฺขาโร ฯ ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๓๙๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย มโนธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา
ย ย วา ปนารพฺภ ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
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กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา โสมนสฺสสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ
ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา
นากุสลา น จ กมฺมวิปากา อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ
กมฺมวิปากา โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม
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นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปาวจร
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก ทิฏธมฺมสุขวิหาร
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๓๙๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปาวจร
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท
ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
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ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
อพฺยากตนิทฺเทโส ฯ
[๔๐๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย(
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๐๑] ตตฺถ กตโม อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร
ฯเปฯ ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก สาต
เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ ตตฺถ
กตโม เวทนาปจฺจยา ปสาโท ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา
อภิปฺปสาโท อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา ปสาโท ฯ ตตฺถ กตโม
ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา
ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺ-
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ขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๔๐๒] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๐๓] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๐๔] ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
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[๔๐๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ
โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ
อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๐๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท
ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหติ ฯ
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[๔๐๗] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๐๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมเตส ธมฺมาน
สมุทโย โหติ ฯ
อวิชฺชามูลกกุสลนิทฺเทโส ฯ
[๔๐๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
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กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา
สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๐] ตตฺถ กตโม กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตีติ ฯ
[๔๑๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก โสตวิฺาณ อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
สุขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ฯเปฯ มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา ย ย
วา ปนารพฺภ ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย
วา ปนารพฺภ ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
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อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย
วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน
ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน รูปารมฺมณา
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส็
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข
อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
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[๔๑๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺตยิ า
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว
ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๔] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺา*นาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
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ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ
สมเย กุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ปสาโท ปสาทปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมเตส ธมฺมาน สมุทโย โหติ ฯ
กุสลมูลกวิปากนิทฺเทโส ฯ
[๔๑๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ตสฺมึ สมเย อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
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สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๗] ตตฺถ กตโม อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
ฯเปฯ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย
โหตีติ ฯ
[๔๑๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก โสตวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
ทุกฺขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ฯเปฯ มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา
ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
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สมุทโย โหติ ฯ
[๔๑๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา
โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา
ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร
สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นาม นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ
[๔๒๐] ตตฺถ กตโม อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ยา เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย วุจฺจติ อกุสลมูลปจฺจยา สงฺขาโร ฯ
[๔๒๑] ตตฺถ กตม สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ สงฺขารปจฺจยา
วิฺาณ ฯ
[๔๒๒] ตตฺถ กตม วิฺาณปจฺจยา นาม เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท วุจฺจติ วิฺาณปจฺจยา นาม ฯ
[๔๒๓] ตตฺถ กตม นามปจฺจยา ฉฏายตน ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ นามปจฺจยา
ฉฏายตน ฯ
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[๔๒๔] ตตฺถ กตโม ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส โย ผสฺโส ผุสนา
สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย วุจฺจติ ฉฏายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯ
[๔๒๕] ตตฺถ กตมา ผสฺสปจฺจยา เวทนา ย เจตสิก เนว สาต
นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อย วุจฺจติ ผสฺสปจฺจยา เวทนา ฯ
[๔๒๖] ตตฺถ กตโม เวทนาปจฺจยา อธิโมกฺโข โย จิตฺตสฺส
อธิโมกฺโข อธิมุจฺจนา ตทธิมุตฺตตา อย วุจฺจติ เวทนาปจฺจยา
อธิโมกฺโข ฯ
[๔๒๗] ตตฺถ กตโม อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว เปตฺวา อธิโมกฺข
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อย
วุจฺจติ อธิโมกฺขปจฺจยา ภโว ฯ
[๔๒๘] ตตฺถ กตมา ภวปจฺจยา ชาติ ยา เตส ธมฺมาน ชาติ
สฺชาติ นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ปาตุภาโว อย วุจฺจติ ภวปจฺจยา ชาติ ฯ
[๔๒๙] ตตฺถ กตม ชาติปจฺจยา ชรามรณ อตฺถิ ชรา อตฺถิ
มรณ ฯ ตตฺถ กตมา ชรา ยา เตส ธมฺมาน ชรา ชีรณตา อายุโน
สหานิ อย วุจฺจติ ชรา ฯ ตตฺถ กตม มรณ โย เตส ธมฺมาน ขโย
วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อิท วุจจฺ ติ มรณ ฯ อิติ
อยฺจ ชรา อิทฺจ มรณ อิท วุจฺจติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ ฯ
[๔๓๐] เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สงฺคติ โหติ สมาคโม โหติ
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สโมธาน โหติ ปาตุภาโว โหติ เตน วุจฺจติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
อกุสลมูลกวิปากนิทฺเทโส ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
ปจฺจยาการวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
_______________
สติปฏานวิภงฺโค
[๔๓๑] จตฺตาโร สติปฏานา ฯ อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ อชฺฌตฺต เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี
วิหรติ พหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ฯ อชฺฌตฺต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
พหิทฺธา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา จิตฺเต
จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
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[๔๓๒] กถฺจ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต กาย อุทฺธปาทตลา อโธเกสมตฺถกา ตจปริยนฺต
ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย
เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นฺหารู อฏี อฏิมิฺช
วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ
อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพโฺ พ โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ
วสา เขโฬ สึฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ
ภาเวติ พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา
ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา พหิทฺธา กาเย จิตฺต
อุปสหรติ ฯ
[๔๓๓] กถฺจ ภิกฺขุ พหิทฺธา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ พหิทฺธา กาย อุทฺธปาทตลา อโธเกสมตฺถกา ตจปริยนฺต
ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิสสฺ กาเย เกสา
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นฺหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺก
หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส
ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ
สึฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา
ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา
กาเย จิตฺต อุปสหรติ ฯ
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[๔๓๔] กถฺจ ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา กาย อุทฺธปาทตลา อโธเกสมตฺถกา
ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ กาเย
เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส นฺหารู อฏี อฏิมิฺช
วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ
อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพโฺ พ โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ
วสา เขโฬ สึฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ เอว ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ฯ
[๔๓๕] อนุปสฺสีติ ตตฺถ กตมา อนุปสฺสนา ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
อนุปสฺสนา อิมาย อนุปสฺสนาย อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
อนุปสฺสีติ ฯ
[๔๓๖] วิหรตีติ อิรยิ ติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ
วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๔๓๗] อาตาปติ ตตฺถ กตม อาตปฺป โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ อาตปฺป อิมินา
อาตปฺเปน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ อาตาปติ ฯ
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[๔๓๘] สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตม สมฺปชฺ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท วุจฺจติ
สมฺปชฺ อิมินา สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
สมฺปชาโนติ ฯ
[๔๓๙] สติมาติ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ
ฯเปฯ สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ อิมาย สติยา อุเปโต โหติ
สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
เตน วุจฺจติ สติมาติ ฯ
[๔๔๐] วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ กตโม โลโก
เสฺวว กาโย โลโก ปฺจป อุปาทานกฺขนฺธา โลโก อย วุจฺจติ
โลโก ฯ ตตฺถ กตมา อภิชฺฌา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ
จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ ตตฺถ กตม โทมนสฺส
ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกขฺ 
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ
โทมนสฺส ฯ อิติ อยฺจ อภิชฺฌา อิทฺจ โทมนสฺส อิมมฺหิ
โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา สนฺตา สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา
เตน วุจฺจติ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสสนฺติ ฯ
กายานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ
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[๔๔๑] กถฺจ ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺต เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สุข เวทน เวทยมาโน สุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ
ทุกฺข เวทน เวทยมาโน ทุกฺข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ อทุกฺขมสุข
เวทน เวทยมาโน อทุกขฺ มสุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ สามิส
วา สุข เวทน เวทยมาโน สามิส สุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ
นิรามิส วา สุข เวทน เวทยมาโน นิรามิส สุข เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ สามิส วา ทุกฺข เวทน เวทยมาโน สามิส ทุกฺข
เวทน เวทยามีติ ปชานาติ นิรามิส วา ทุกฺข เวทน เวทยมาโน
นิรามิส ทุกขฺ  เวทน เวทยามีติ ปชานาติ สามิส วา อทุกฺขมสุข
เวทน เวทยมาโน สามิส อทุกฺขมสุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ
นิรามิส วา อทุกฺขมสุข เวทน เวทยมาโน นิรามิส อทุกฺขมสุข
เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา
ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา พหิทฺธา เวทนาสุ
จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๔๒] กถฺจ ภิกฺขุ พหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สุข เวทน เวทยมาน สุข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ
ทุกฺข เวทน เวทยมาน ทุกฺข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ อทุกฺขมสุข
เวทน เวทยมาน อทุกฺขมสุข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ สามิส
วา สุข เวทน เวทยมาน สามิส สุข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ
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นิรามิส วา สุข เวทน เวทยมาน นิรามิส สุข เวทน เวทยตีติ
ปชานาติ สามิส วา ทุกฺข เวทน เวทยมาน สามิส ทุกฺข เวทน
เวทยตีติ ปชานาติ นิรามิส วา ทุกฺข เวทน เวทยมาน นิรามิส
ทุกฺข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ สามิส วา อทุกฺขมสุข เวทน
เวทยมาน สามิส อทุกขฺ มสุข เวทน เวทยตีติ ปชานาติ นิรามิส
วา อทุกฺขมสุข เวทน เวทยมาน นิรามิส อทุกขฺ มสุข เวทน เวทยตีติ
ปชานาติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรติ สฺววตฺถิต
อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา
สฺววตฺถติ  อวตฺถเปตฺวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา เวทนาสุ จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๔๓] กถฺจ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี
วิหรติ อิธ ภิกฺขุ สุข เวทน สุขา เวทนาติ ปชานาติ ทุกฺข
เวทน ทุกฺขา เวทนาติ ปชานาติ อทุกฺขมสุข เวทน อทุกฺขมสุขา
เวทนาติ ปชานาติ สามิส สุข เวทน สามิสา สุขา เวทนาติ
ปชานาติ นิรามิส สุข เวทน นิรามิสา สุขา เวทนาติ ปชานาติ
สามิส ทุกฺข เวทน สามิสา ทุกฺขา เวทนาติ ปชานาติ นิรามิส
ทุกฺข เวทน นิรามิสา ทุกฺขา เวทนาติ ปชานาติ สามิส อทุกขฺ มสุข
เวทน สามิสา อทุกฺขมสุขา เวทนาติ ปชานาติ นิรามิส อทุกฺขมสุข
เวทน นิรามิสา อทุกฺขมสุขา เวทนาติ ปชานาติ เอว ภิกขฺ ุ
อชฺฌตฺตพหิทฺธา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
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[๔๔๔] อนุปสฺสีติ ฯเปฯ วิหรตีติ ฯเปฯ อาตาปติ ฯเปฯ
สมฺปชาโนติ ฯเปฯ สติมาติ ฯเปฯ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ กตโม โลโก สาเยว เวทนา โลโก ปฺจป
อุปาทานกฺขนฺธา โลโก อย วุจฺจติ โลโก ฯ ตตฺถ กตมา
อภิชฺฌา โย ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย
วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ ตตฺถ กตม โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต
เจตสิก ทุกขฺ  เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ อิติ อยฺจ
อภิชฺฌา อิทฺจ โทมนสฺส อิมมฺหิ โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา
สนฺตา สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา
โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
เวทนานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ
[๔๔๕] กถฺจ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สราค วา จิตฺต สราค เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค
วา จิตฺต วีตราค เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วา จิตฺต สโทส
เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส วา จิตฺต วีตโทส เม จิตฺตนฺติ
ปชานาติ สโมห วา จิตฺต สโมห เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโมห
วา จิตฺต วีตโมห เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ สงฺขิตฺต วา จิตฺต
สงฺขิตฺต เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิกขฺ ิตฺต วา จิตฺต วิกฺขิตฺต เม
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จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต เม จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตตฺ ร เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ อนุตฺตร วา
จิตฺต อนุตฺตร เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต
เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต เม จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต
วา จิตฺต อวิมุตฺต เม จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ โส ต นิมิตฺต
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมติ ฺต
อาเสวิตฺวา ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา พหิทฺธา
จิตฺเต จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๔๖] กถฺจ ภิกขฺ ุ พหิทฺธา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สราค วาสฺส จิตฺต สราคสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค
วาสฺส จิตฺต วีตราคสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วาสฺส จิตฺต
สโทสสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส วาสฺส จิตฺต วีตโทสสฺส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโมห วาสฺส จิตฺต สโมหสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วีตโมห วาสฺส จิตฺต วีตโมหสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ สงฺขิตฺต วาสฺส
จิตฺต สงฺขิตฺตสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิกฺขิตฺต วาสฺส จิตฺต วิกฺขิตฺตสฺส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต วาสฺส จิตฺต มหคฺคตสฺส จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อมหคฺคต วาสฺส จิตฺต อมหคฺคตสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สอุตฺตร วาสฺส จิตฺต สอุตฺตรสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ อนุตฺตร
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วาสฺส จิตฺต อนุตฺตรสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วาสฺส จิตฺต
สมาหิตสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วาสฺส จิตฺต อสมาหิตสฺส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิมตุ ฺต วาสฺส จิตฺต วิมุตตฺ สฺส จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อวิมุตฺต วาสฺส จิตฺต อวิมุตฺตสฺส จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ
โส ต นิมติ ฺต อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ
โส ต นิมติ ฺต อาเสวิตฺวา ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต
อวตฺถเปตฺวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา จิตฺเต จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๔๗] กถฺจ ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค
วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วา จิตฺต สโทส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส วา จิตตฺ  วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สโมห วา จิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโมห วา จิตฺต
วีตโมห จิตตฺ นฺติ ปชานาติ สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขิตฺต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต
วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต
อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตฺตร จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต
วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วา จิตฺต
อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ เอว

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 266

ภิกฺขุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
[๔๔๘] อนุปสฺสีติ ฯเปฯ วิหรตีติ ฯเปฯ อาตาปติ ฯเปฯ
สมฺปชาโนติ ฯเปฯ สติมาติ ฯเปฯ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
ตตฺถ กตโม โลโก ตเยว จิตฺต โลโก ปฺจป
อุปาทานกฺขนฺธา โลโก อย วุจฺจติ โลโก ฯ ตตฺถ กตมา อภิชฌ
ฺ า
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ
ตตฺถ กตม โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช
อสาต ทุกขฺ  เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ อิติ อยฺจ อภิชฺฌา อิทฺจ
โทมนสฺส อิมมฺหิ โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา สนฺตา สมิตาจ
วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา
วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
จิตฺตานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ
[๔๔๙] กถฺจ ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท นตฺถิ
เม อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
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อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ
สนฺต วา อชฺฌตฺต พฺยาปาท ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธ
ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ฯเปฯ สนฺต วา
อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ
อสนฺต วา อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ นตฺถิ เม อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉาติ
ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนาย วิจิกจิ ฺฉาย ปหาน โหติ ตฺจ
ปชานาติ ยถา จ ปหีนาย วิจิกิจฺฉาย อายตึ อนุปฺปาโท โหติ
ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิ เม
อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต
สติสมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ
โหติ ตฺจ ปชานาติ สนฺต วา อชฺฌตฺต ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต วิรยิ สมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา
อชฺฌตฺต ปติสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ
สนฺต วา อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต อุเปกฺขา-
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สมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ
ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ
ภาเวติ พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา
ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา พหิทฺธา ธมฺเมสุ
จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๕๐] กถฺจ ภิกขฺ ุ พหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อิธ ภิกฺขุ สนฺต วาสฺส กามจฺฉนฺท อตฺถิสฺส กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ
อสนฺต วาสฺส กามจฺฉนฺท นตฺถิสฺส กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ ยถา
จ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ สนฺต วาสฺส พฺยาปาท ฯเปฯ สนฺต วาสฺส ถีนมิทฺธ
ฯเปฯ สนฺต วาสฺส อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจ ฯเปฯ สนฺต วาสฺส วิจิกิจฺฉ
อตฺถิสฺส วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ อสนฺต วาสฺส วิจิกิจฺฉ นตฺถิสฺส
วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนาย วิจิกจิ ฺฉาย ปหาน
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนาย วิจิกิจฺฉาย อายตึ อนุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วาสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิสฺส
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สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ อสนฺต วาสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิสฺส
สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ สนฺต
วาสฺส ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วาสฺส วิริยสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วาสฺส ปติสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วาสฺส ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วาสฺส สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต
วาสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิสสฺ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ
อสนฺต วาสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ
ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ
ภาเวติ พหุลีกโรติ สฺววตฺถิต อวตฺถเปติ โส ต นิมิตฺต อาเสวิตฺวา
ภาเวตฺวา พหุลีกริตฺวา สฺววตฺถิต อวตฺถเปตฺวา อชฺฌตฺตพหิทฺธา
ธมฺเมสุ จิตฺต อุปสหรติ ฯ
[๔๕๑] กถฺจ ภิกขฺ ุ อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อิธ ภิกฺขุ สนฺต วา กามจฺฉนฺท อตฺถิ กามจฺฉนฺโทติ
ปชานาติ อสนฺต วา กามจฺฉนฺท นตฺถิ กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหาน โหติ ตฺจ
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ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ สนฺต วา พฺยาปาท ฯเปฯ สนฺต วา
ถีนมิทฺธ ฯเปฯ สนฺต วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ฯเปฯ สนฺต วา
วิจิกิจฺฉ อตฺถิ วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ อสนฺต วา วิจิกิจฺฉ นตฺถิ
วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนาย วิจิกจิ ฺฉาย ปหาน
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนาย วิจิกิจฺฉาย อายตึ
อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วา สติสมฺโพชฺฌงฺค
อตฺถิ สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ อสนฺต วา สติสมฺโพชฺฌงฺค
นตฺถิ สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ
สนฺต วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา วิริยสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วา ปติสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค
ฯเปฯ สนฺต วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ
อสนฺต วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ
ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ เอว ภิกฺขุ
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อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
[๔๕๒] อนุปสฺสีติ ตตฺถ กตมา อนุปสฺสนา ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
อนุปสฺสนา อิมาย อนุปสฺสนาย อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต
สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
อนุปสฺสีติ ฯ
[๔๕๓] วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ
วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๔๕๔] อาตาปติ ตตฺถ กตม อาตปฺป โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ อาตปฺป อิมินา
อาตปฺเปน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
อาตาปติ ฯ
[๔๕๕] สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตม สมฺปชฺ ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท วุจฺจติ
สมฺปชฺ อิมินา สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต
เตน วุจฺจติ สมฺปชาโนติ ฯ
[๔๕๖] สติมาติ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ อิมาย สติยา อุเปโต โหติ ฯเปฯ
สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ สติมาติ ฯ
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[๔๕๗] วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ กตโม
โลโก เตว ธมฺมา โลโก ปฺจป อุปาทานกฺขนฺธา โลโก อย
วุจฺจติ โลโก ฯ ตตฺถ กตมา อภิชฌ
ฺ า โย ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อภิชฌ
ฺ า ฯ ตตฺถ กตม
โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต
ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจจฺ ติ
โทมนสฺส ฯ อิติ อยฺจ อภิชฺฌา อิทฺจ โทมนสฺส อิมมฺหิ
โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา สนฺตา สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา
เตน วุจฺจติ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
ธมฺมานุปสฺสนานิทฺเทโส ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๔๕๘] จตฺตาโร สติปฏานา อิธ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ
[๔๕๙] กถฺจ ภิกขฺ ุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ กาเย กายา
นุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺ
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โพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน
อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ กถฺจ ภิกฺขุ เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสี วิหรติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อิท วุจฺจติ สติปฏาน อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ
กถฺจ ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อิธ
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ
สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน
อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ กถฺจ ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ
อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺค-
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ปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน อวเสสา ธมฺมา สติปฏาน
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม สติปฏาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน
อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๔๖๐] จตฺตาโร สติปฏานา อิธ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ
[๔๖๑] กถฺจ ภิกขฺ ุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต กาเย กายานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ
อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺค-
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ปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน อวเสสา ธมฺมา สติปฏาน
สมฺปยุตฺตา กถฺจ ภิกฺขุ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อิธ
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา
กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา
วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี ยา
ตสฺมึ สมเย สติ อนุสสฺ ติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน อวเสสา
ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ กถฺจ ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี
วิหรติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส
กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติ-
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สมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน
อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ กถฺจ ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ
สติปฏาน อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ
กตม สติปฏาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส
กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ
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สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สติปฏาน
อวเสสา ธมฺมา สติปฏานสมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๔๖๒] จตฺตาโร สติปฏานา อิธ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
จตุนฺน สติปฏานาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๔๖๓] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา วิปากา
สิยา วิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา
สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา
อวิตกฺกอวิจารา สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา
อุเปกฺขาสหคตา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโน*นอปจยคามิโน สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา อปฺปมาณา อปฺปมาณารมฺมณา ปณีตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา
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มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา
มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา
สิยา อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา
น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป
สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๔๖๔] น เหตู สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา
เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว น จ เหตู น วตฺตพฺพา
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู
น เหตู สเหตุกา ฯ สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา
อรูปา โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
โน อาสวา อนาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว สาสวา จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน
จ อาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ
โน คนฺถา ฯเปฯ โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา
ฯเปฯ โน ปรามาสา ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา
จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน
จิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา
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อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ น ทสฺสเนน
ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา
สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา
สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา
น สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา
น กามาวจรา น รูปาวจรา น อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
สิยา นิยฺยานิกา สิยา อนิยฺยานิกา สิยา นิยตา สิยา อนิยตา
อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
สติปฏานวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
สมฺมปฺปธานวิภงฺโค
[๔๖๕] จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
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กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๖๖] กถฺจ ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ฯ ตตฺถ กตเม อนุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ตีณิ
อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม วุจฺจนฺติ อนุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ฯ อิติ อิเมส อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๖๗] ฉนฺท ชเนตีติ ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท ฉนฺทีกตา
กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท อิม ฉนฺท
ชเนติ สฺชเนติ อุฏาเปติ สมุฏาเปติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตติ
เตน วุจฺจติ ฉนฺท ชเนตีติ ฯ
[๔๖๘] วายมตีติ ตตฺถ กตโม วายาโม โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ วายาโม อิมินา
วายาเมน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วายมตีติ ฯ
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[๔๖๙] วิริย อารภตีติ ตตฺถ กตม วิรยิ  โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ วิริย อิม วิริย
อารภติ สมารภติ อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ วิริย
อารภตีติ ฯ
[๔๗๐] จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ตตฺถ กตม จิตตฺ  ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต อิม
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ สมฺปคฺคณฺหาติ อุปตฺถมฺเภติ ปจฺจุปตฺถมฺเภติ
เตน วุจฺจติ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ
[๔๗๑] ปทหตีติ ตตฺถ กตม ปธาน โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ ปธาน อิมินา ปธาเนน อุเปโต
โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ปทหตีติ ฯ
[๔๗๒] กถฺจ ภิกฺขุ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ฯ ตตฺถ กตเม อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ตีณิ
อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม วุจฺจนฺติ อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ฯ อิติ อิเมส อุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
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[๔๗๓] ฉนฺท ชเนตีติ ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท ฉนฺทีกตา
กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท อิม ฉนฺท
ชเนติ สฺชเนติ อุฏาเปติ สมุฏาเปติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตติ
เตน วุจฺจติ ฉนฺท ชเนตีติ ฯ
[๔๗๔] วายมตีติ ตตฺถ กตโม วายาโม โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ วายาโม อิมินา
วายาเมน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วายมตีติ ฯ
[๔๗๕] วิริย อารภตีติ ตตฺถ กตม วิริย โย เจตสิโล
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ วิริย อิม วิริย
อารภติ สมารภติ อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ วิริย
อารภตีติ ฯ
[๔๗๖] จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ตตฺถ กตม จิตตฺ  ย จิตฺต มโน
มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต อิม
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ สมฺปคฺคณฺหาติ อุปตฺถมฺเภติ ปจฺจุปตฺถมฺเภติ
เตน วุจฺจติ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ
[๔๗๗] ปทหตีติ ตตฺถ กตม ปธาน โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ ปธาน อิมินา ปธาเนน อุเปโต
โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ปทหตีติ ฯ
[๔๗๘] กถฺจ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ ตตฺถ
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กตเม อนุปปฺ นฺนา กุสลา ธมฺมา ตีณิ กุสลมูลานิ อโลโภ อโทโส
อโมโห ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม
วุจฺจนฺติ อนุปฺปนฺนา กุสลา ธมฺมา ฯ อิติ อิเมส อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๗๙] ฉนฺท ชเนตีติ ฯเปฯ วายมตีติ ฯเปฯ วิริย อารภตีติ
ฯเปฯ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯเปฯ ปทหตีติ ตตฺถ กตม ปธาน โย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ ปธาน อิมินา
ปธาเนน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ปทหตีติ ฯ
[๔๘๐] กถฺจ ภิกขฺ ุ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ ตตฺถ กตเม
อุปฺปนฺนา กุสลา ธมฺมา ตีณิ กุสลมูลานิ อโลโภ อโทโส อโมโห
ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม วุจฺจนฺติ
อุปฺปนฺนา กุสลา ธมฺมา ฯ อิติ อิเมส อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน
ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๘๑] ิติยาติ ยา ิติ โส อสมฺโมโส โย อสมฺโมโส โส
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ภิยฺโยภาโว โย ภิยฺโยภาโว ต เวปุลลฺ  ย เวปุลฺล สา ภาวนา
ยา ภาวนา สา ปาริปูริ ฯ
[๔๘๒] ฉนฺท ชเนตีติ ฯเปฯ วายมตีติ ฯเปฯ วิริย อารภตีติ
ฯเปฯ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯเปฯ ปทหตีติ ตตฺถ กตม ปธาน
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ
ปธาน อิมินา ปธาเนน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน
วุจฺจติ ปทหตีติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๔๘๓] จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อิธ ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๘๔] กถฺจ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
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อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ฯ
[๔๘๕] ฉนฺท ชเนตีติ ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท ฉนฺทีกตา
กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท อิม
ฉนฺท ชเนติ สฺชเนติ อุฏาเปติ สมุฏาเปติ นิพฺพตฺเตติ อภินิพฺพตฺเตติ
เตน วุจฺจติ ฉนฺท ชเนตีติ ฯ
[๔๘๖] วายมตีติ ตตฺถ กตโม วายาโม โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี
ถาโม ิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกขฺ ิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิรยิ ินฺทฺริย วิริยพล สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ วายาโม อิมินา
วายาเมน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน
สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วายมตีติ ฯ
[๔๘๗] วิริย อารภตีติ ตตฺถ กตม วิริย โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ วิริย อิม วิริย อารภติ สมารภติ
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ วิริย อารภตีติ ฯ
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[๔๘๘] จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ตตฺถ กตม จิตตฺ  ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต
อิม จิตฺต ปคฺคณฺหาติ สมฺปคฺคณฺหาติ อุปตฺถมฺเภติ ปจฺจุปตฺถมฺเภติ
เตน วุจฺจติ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ
[๔๘๙] ปทหตีติ ตตฺถ กตม สมฺมปฺปธาน โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สมฺมปฺปธาน อวเสสา ธมฺมา
สมฺมปฺปธานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๔๙๐] กถฺจ ภิกขฺ ุ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๙๑] ฉนฺท ชเนตีติ ฯเปฯ วายมตีติ ฯเปฯ วิริย อารภตีติ
ฯเปฯ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯเปฯ ปทหตีติ ตตฺถ กตม สมฺมปฺปธาน
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สมฺมปฺปธาน อวเสสา
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ธมฺมา สมฺมปฺปธานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๔๙๒] กถฺจ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิธ
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๙๓] ฉนฺท ชเนตีติ ฯเปฯ วายมตีติ ฯเปฯ วิริย อารภตีติ
ฯเปฯ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯเปฯ ปทหตีติ ตตฺถ กตม สมฺมปฺปธาน
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สมฺมปฺปธาน อวเสสา
ธมฺมา สมฺมปฺปธานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๔๙๔] กถฺจ ภิกขฺ ุ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิธ
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย
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ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ
[๔๙๕] ิติยาติ ยา ิติ โส อสมฺโมโส โย อสมฺโมโส
โส ภิยฺโยภาโว โย ภิยฺโยภาโว ต เวปุลฺล ย เวปุลฺล สา
ภาวนา ยา ภาวนา สา ปาริปูริ ฯ
[๔๙๖] ฉนฺท ชเนตีติ ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท
ฉนฺทีกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท
อิม ฉนฺท ชเนติ สฺชเนติ อุฏาเปติ สมุฏาเปติ นิพฺพตฺเตติ
อภินิพฺพตฺเตติ เตน วุจฺจติ ฉนฺท ชเนตีติ ฯ
[๔๙๗] วายมตีติ ตตฺถ กตโม วายาโม โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ วายาโม อิมินา วายาเมน อุเปโต โหติ
ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วายมตีติ ฯ
[๔๙๘] วิริย อารภตีติ ตตฺถ กตม วิรยิ  โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อิท วุจฺจติ วิริย อิม วิริย อารภติ สมารภติ
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ วิริย อารภตีติ ฯ
[๔๙๙] จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ตตฺถ กตม จิตตฺ  ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต
อิม จิตฺต ปคฺคณฺหาติ สมฺปคฺคณฺหาติ อุปตฺถมฺเภติ ปจฺจุปตฺถมฺเภติ
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เตน วุจฺจติ จิตฺต ปคฺคณฺหาตีติ ฯ
[๕๐๐] ปทหตีติ ตตฺถ กตม สมฺมปฺปธาน โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สมฺมปฺปธาน อวเสสา ธมฺมา
สมฺมปฺปธานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๐๑] ตตฺถ กตม สมฺมปฺปธาน อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท วุจฺจติ สมฺมปฺปธาน อวเสสา ธมฺมา
สมฺมปฺปธานสมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๕๐๒] จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา อิธ ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปปฺ นฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
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เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน กติ กุสลา
กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๕๐๓] กุสลาเยว สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา วิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา
อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สิยา ปติสหคตา สิยา
สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อปจยคามิโน เสกฺขา
อปฺปมาณา อปฺปมาณารมฺมณา ปณีตา สมฺมตฺตนิยตา น
มคฺคารมฺมณา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา
มคฺคาธิปติโนติ สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา
อุปฺปาทิโนติ สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา
น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป
สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา
พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๕๐๔] น เหตู สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา
เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว น จ เหตู น วตฺตพฺพา
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู
น เหตู สเหตุกา ฯ สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา
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อรูปา โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ
โน อาสวา อนาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว สาสวา จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป น วตฺตพฺพา
อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ
โน คนฺถา ฯเปฯ โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน
นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา
เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา
จิตฺตสหภุโน
จิตฺตานุปริวตฺติโน
จิตฺตสสฏสมุฏานา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา
นุปาทา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น ทสฺสเนน
ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา สวิตกฺกา
สิยา อวิตกฺกา สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา สิยา สปฺปติกา
สิยา อปฺปติกา สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา สิยา
สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น
อุเปกฺขาสหคตา น กามาวจรา น รูปาวจรา น อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา นิยฺยานิกา นิยตา อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
สมฺมปฺปธานวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
_______________
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อิทฺธิปาทวิภงฺโค
[๕๐๕] จตฺตาโร อิทฺธิปาทา อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร*สมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิรยิ สมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๐๖] กถฺจ ภิกขฺ ุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ ฯ ฉนฺทฺเจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตฺวา ลภติ สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺส
เอกคฺคต อย วุจฺจติ ฉนฺทสมาธิ ฯ โส อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติE
ปทหติ อิเม วุจฺจนฺติ ปธานสงฺขารา ฯ อิติ อยฺจ ฉนฺทสมาธิ
อิเม จ ปธานสงฺขารา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาโรเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ
[๕๐๗] ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท ฉนฺทกี ตา กตฺตุกมฺยตา
กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท ฯ ตตฺถ กตโม สมาธิ
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ยา จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ
สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ
นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ
อสิถิลปรกฺกมตา อนิกขฺ ิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห
วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ
อิติ อิมินา จ ฉนฺเทน อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน
อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน
สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๐๘] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๐๙] กถฺจ ภิกขฺ ุ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ ฯ วิรยิ ฺเจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตวฺ า ลภติ สมาธึ ลภติ จิตฺตสฺส
เอกคฺคต อย วุจฺจติ วิรยิ สมาธิ ฯ โส อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฯเปฯ
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อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติแ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิเม วุจฺจนฺติ ปธานสงฺขารา ฯ อิติ
อยฺจ วิริยสมาธิ อิเม จ ปธานสงฺขารา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา วิริยสมาธิปธานสงฺขาโรเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ
[๕๑๐] ตตฺถ กตม วิริย โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ
สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ วิรยิ  ฯ ตตฺถ กตโม สมาธิ ยา
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ
สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ อิติ อิมินา
จ วิริเยน อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต
โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๑๑] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต
ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท
ภาเวตีติ ฯ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 295

[๕๑๒] กถฺจ ภิกฺขุ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ ฯ จิตฺตฺเจ ภิกขฺ ุ อธิปตึ กริตฺวา ลภติ สมาธึ ลภติ
จิตฺตสฺส เอกคฺคต อย วุจฺจติ จิตฺตสมาธิ ฯ โส อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิเม วุจฺจนฺติ ปธานสงฺขารา ฯ อิติ
อยฺจ จิตฺตสมาธิ อิเม จ ปธานสงฺขารา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา จิตฺตสมาธิปธานสงฺขาโรเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ
[๕๑๓] ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ ตตฺถ กตโม
สมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ
สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ อิติ อิมินา
จ จิตฺเตน อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต
โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๑๔] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
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สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๑๕] กถฺจ ภิกฺขุ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ วีมสฺเจ ภิกฺขุ อธิปตึ กริตวฺ า ลภติ สมาธึ
ลภติ จิตฺตสฺส เอกคฺคต อย วุจฺจติ วีมสาสมาธิ ฯ โส อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิเม
วุจฺจนฺติ ปธานสงฺขารา ฯ อิติ อยฺจ วีมสาสมาธิ อิเม จ
ปธานสงฺขารา ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา
วีมสาสมาธิปธานสงฺขาโรเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ
[๕๑๖] ตตฺถ กตมา วีมสา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ วีมสา ฯ ตตฺถ
กตโม สมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อย
วุจฺจติ สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก
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วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ
อิติ อิมาย จ วีมสาย อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน
อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๑๗] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ
เต ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท
ภาเวตีติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๕๑๘] จตฺตาโร อิทฺธิปาทา อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธาน*สงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๑๙] กถฺจ ภิกขฺ ุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 298

อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๒๐] ตตฺถ กตโม ฉนฺโท โย ฉนฺโท ฉนฺทีกตา กตฺตุกมฺยตา
กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ ฉนฺโท ฯ ตตฺถ กตโม
สมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม
ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ
อิติ อิมินา จ ฉนฺเทน อิมินา จ สมาธินา อิมินา
จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๒๑] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๒๒] กถฺจ ภิกฺขุ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
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อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๒๓] ตตฺถ กตม วิริย โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ
สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท
วุจฺจติ วิริย ฯ ตตฺถ กตโม สมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ อิติ อิมินา จ วิริเยน
อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต โหติ ฯเปฯ
สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๒๔] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๒๕] กถฺจ ภิกฺขุ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
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อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๒๖] ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ ตตฺถ กตโม
สมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม
ปธานสงฺขาโร โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ
อิติ อิมินา จ จิตฺเตน อิมินา จ สมาธินา อิมินา
จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๒๗] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๒๘] กถฺจ ภิกขฺ ุ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท
ภาเวติ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย วีมสาสมาธิปธานสงฺขาร-
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สมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ
[๕๒๙] ตตฺถ กตมา วีมสา ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ วีมสา ฯ ตตฺถ กตโม สมาธิ ยา
จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปธานสงฺขาโร
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ ปธานสงฺขาโร ฯ อิติ อิมาย
จ วีมสาย อิมินา จ สมาธินา อิมินา จ ปธานสงฺขาเรน อุเปโต
โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต
เตน วุจฺจติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๓๐] อิทฺธีติ ยา เตส ธมฺมาน อิทฺธิ สมิทฺธิ อิชฌ
ฺ นา
สมิชฺฌนา ลาโภ ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา
อุปสมฺปทา ฯ อิทฺธิปาโทติ ตถาภูตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป ฯ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ เต ธมฺเม อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ อิทฺธิปาท ภาเวตีติ ฯ
[๕๓๑] จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฉนฺทิทฺธิปาโท วิริยิทฺธิปาโท
จิตฺติทฺธิปาโท วีมสิทฺธิปาโท ฯ
[๕๓๒] ตตฺถ กตโม ฉนฺทิทฺธิปาโท อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
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ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ โย ตสฺมึ สมเย
ฉนฺโท ฉนฺทีกตา กตฺตกุ มฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโท อย วุจฺจติ
ฉนฺทิทฺธิปาโท อวเสสา ธมฺมา ฉนฺทิทฺธิปาทสมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๓๓] ตตฺถ กตโม วิริยิทฺธิปาโท อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ วิริยิทฺธิปาโท อวเสสา
ธมฺมา วิริยิทฺธิปาทสมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๓๔] ตตฺถ กตโม จิตฺติทฺธิปาโท อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อย วุจฺจติ
จิตฺติทฺธิปาโท อวเสสา ธมฺมา จิตฺติทฺธิปาทสมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๓๕] ตตฺถ กตโม วีมสิทฺธิปาโท อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ยา ตสฺมึ สมเย
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ วีมสิทฺธิปาโท
อวเสสา ธมฺมา วีมสิทฺธิปาทสมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๕๓๖] จตฺตาโร อิทฺธิปาทา อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธาน*สงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิ ... จิตฺตสมาธิ ...
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ จตุนฺน
อิทฺธิปาทาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ
กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๕๓๗] กุสลาเยว สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา วิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา สิยา สวิตกฺกสวิจารา
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สิยา ปติสหคตา
สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อปจยคามิโน
เสกฺขา อปฺปมาณา อปฺปมาณารมฺมณา ปณีตา สมฺมตฺตนิยตา
น มคฺคารมฺมณา มคฺคเหตุกา น มคฺคาธิปติโน สิยา
อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา อุปฺปาทิโนติ สิยา อตีตา
สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป
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อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป สิยา อชฺฌตฺตา
สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๕๓๘] วีมสิทฺธิปาโท เหตุ ตโย อิทฺธิปาทา น เหตู ฯ
สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ วีมสิทฺธิปาโท เหตุ เจว สเหตุโก จ
ตโย อิทฺธิปาทา น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา
เจว น จ เหตู ฯ วีมสิทฺธิปาโท เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต จ
ตโย อิทฺธิปาทา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู ฯ ตโย อิทฺธิปาทา น เหตู
สเหตุกา วีมสิทฺธิปาโท น วตฺตพฺโพ น เหตุ สเหตุโกติป
น เหตุ อเหตุโกติป ฯ
[๕๓๙] สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา อรูปา
โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ โน อาสวา
อนาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ
อาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ
โน คนฺถา ฯเปฯ โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน
นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา ฯเปฯ
[๕๔๐] สารมฺมณา ฯ ตโย อิทฺธปิ าทา โน จิตฺตา จิตฺติทฺธิ-
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อิทฺธิปาโท จิตฺต ฯ ตโย อิทฺธปิ าทา เจตสิกา จิตฺติทฺธิปาโท
อเจตสิโก ฯ ตโย อิทฺธิปาทา จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺติทฺธิปาโท
น วตฺตพฺโพ จิตฺเตน สมฺปยุตฺโตติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺโตติป ฯ ตโย
อิทฺธิปาทา จิตฺตสสฏา จิตฺติทฺธิปาโท น วตฺตพฺโพ จิตฺเตน
สสฏโติป จิตฺเตน วิสสฏโติป ฯ ตโย อิทฺธิปาทา จิตฺตสมุฏานา
จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตฺตสมุฏาโน ฯ ตโย อิทฺธปิ าทา จิตฺตสหภุโน
จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตฺตสหภู ฯ ตโย อิทฺธิปาทา จิตฺตานุปริวตฺติโน
จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ ตโย อิทฺธิปาทา จิตฺตสสฏสมุฏานา
จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตตฺ สสฏสมุฏาโน ฯ ตโย อิทฺธิปาทา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตฺตสสฏสมุฏานสหภู ฯ
ตโย
อิทฺธิปาทา
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
จิตฺติทฺธิปาโท โน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติ ฯ
ตโย อิทฺธิปาทา พาหิรา จิตฺติทฺธิปาโท อชฺฌตฺตโิ ก ฯ นุปาทา
อนุปาทินฺนา ฯ
[๕๔๑] นุปาทานา ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ น ทสฺสเนนอ
ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา
สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา
สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา น
สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา น
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กามาวจรา น รูปาวจรา น อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา นิยฺยานิกา
นิยตา อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
อิทฺธิปาทวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
โพชฺฌงฺควิภงฺโค
[๕๔๒] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๔๓] ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกฺขุ สติมา
โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป
สริตา อนุสสฺ ริตา อย วุจฺจติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ โส ตถาสโต
วิหรนฺโต ต ธมฺม ปฺาย วิจินติ ปวิจินติ ปริวีมส อาปชฺชติ
อย วุจฺจติ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตสฺส ต ธมฺม ปฺาย
วิจินโต ปวิจินโต ปริวีมส อาปชฺชโต อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลีน
อย วุจฺจติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปติ
นิรามิสา อย วุจฺจติ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ปติมนสฺส กาโยป
ปสฺสมฺภติ จิตฺตป ปสฺสมฺภติ อย วุจฺจติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ สมาธิ
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สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ โส ตถาสมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ
อย วุจฺจติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๔๔] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๔๕] ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ
สติ อตฺถิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ สติ ฯ ยทป อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ
สติ ตทป สติสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย
สวตฺตติ ฯ ยทป พหิทฺธา ธมฺเมสุ สติ ตทป สติสมฺโพชฺฌงฺโค
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๕๔๖] ตตฺถ กตโม ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ อชฺฌตฺต
ธมฺเมสุ ปวิจโย อตฺถิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ ปวิจโย ฯ ยทป
อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ปวิจโย ตทป ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ยทป พหิทฺธา ธมฺเมสุ
ปวิจโย ตทป ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๕๔๗] ตตฺถ กตโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ กายิก วิริย
อตฺถิ เจตสิก วิริย ฯ ยทป กายิก วิริย ตทป วิรยิ สมฺโพชฺฌงฺโค
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ยทป เจตสิก
วิริย ตทป วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย
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สวตฺตติ ฯ
[๕๔๘] ตตฺถ กตโม ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ สวิตกฺกสวิจารา
ปติ อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารา ปติ ยทป สวิตกฺกสวิจารา ปติ ตทป
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตติ ฯ
ยทป อวิตกฺกอวิจารา ปติ ตทป ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๕๔๙] ตตฺถ กตโม ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ กายปฺปสฺสทฺธิ
อตฺถิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ ฯ ยทป กายปฺปสฺสทฺธิ ตทป
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
ยทป จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ ตทป ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๕๕๐] ตตฺถ กตโม สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ สวิตกฺโก
สวิจาโร สมาธิ อตฺถิ อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ ฯ ยทป สวิตกฺโก
สวิจาโร สมาธิ ตทป สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ยทป อวิตกฺโก อวิจาโร สมาธิ ตทป
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ
[๕๕๑] ตตฺถ กตโม อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อตฺถิ อชฺฌตฺต
ธมฺเมสุ อุเปกฺขา อตฺถิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ อุเปกฺขา ฯ ยทป
อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ อุเปกฺขา ตทป อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ยทป พหิทฺธา ธมฺเมสุ อุเปกฺขา
ตทป อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย
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สวตฺตติ ฯ
[๕๕๒] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกฺขุ
สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ปสฺสทฺธสิ มฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ
วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๕๕๓] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขา
สมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ
สมเย สตฺต โพชฺฌงฺคา โหนฺติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๕๔] ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
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[๕๕๕] ตตฺถ กตโม ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ยา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๕๖] ตตฺถ กตโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค โย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๕๗] ตตฺถ กตโม ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ยา ปติ ปาโมชฺช
อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย อตฺตมนตา
จิตฺตสฺส ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อย วุจฺจติ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๕๘] ตตฺถ กตโม ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ยา เวทนากฺขนฺธสฺส
สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปสฺสทฺธิ
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺต
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อย วุจฺจติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๕๙] ตตฺถ กตโม สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ยา จิตฺตสฺส ิติ
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
[๕๖๐] ตตฺถ กตโม อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ยา อุเปกฺขา
อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค
อย วุจฺจติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ
อิเม วุจฺจนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา อวเสสา ธมฺมา สตฺตหิ
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โพชฺฌงฺเคหิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๖๑] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ยา ตสฺมึ
สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค อวเสสา ธมฺมา
สติสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค*สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อวเสสา ธมฺมา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตโม
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ยา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา อุเปกฺขนา
อชฺฌุเปกฺขนา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อย
วุจฺจติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อวเสสา ธมฺมา
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯ
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[๕๖๒] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย สตฺต โพชฺฌงฺคา โหนฺติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค
ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
ตตฺถ กตโม อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ยา อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อย วุจฺจติ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อิเม วุจฺจนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา อวเสสา
ธมฺมา สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๖๓] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ ตตฺถ กตโม สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ
สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
อวเสสา ธมฺมา สติสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อวเสสา ธมฺมา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา
ธมฺมา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯ
ตตฺถ กตโม อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ยา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา
มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อย วุจฺจติ อุเปกฺขา-

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 314

สมฺโพชฺฌงฺโค อวเสสา ธมฺมา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๕๖๔] สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน
กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ
อรณา ฯ
[๕๖๕] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ สิยา วิปากา สิยา
วิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา
สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค น ปติสหคโต สุขสหคโต น อุเปกฺขาสหคโต
ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา
อุเปกฺขาสหคตา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโน*นอปจยคามิโน สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา อปฺปมาณา
อปฺปมาณารมฺมณา ปณีตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา
น มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา
น วตฺตพฺพา มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป สิยา อุปฺปนฺนา
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สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา
ปจฺจุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๕๖๖] ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค เหตุ ฉ โพชฺฌงฺคา น เหตู ฯ
สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค เหตุ เจว
สเหตุโก จ ฉ โพชฺฌงฺคา น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ
สเหตุกา เจว น จ เหตู ฯ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺโต
จ ฉ โพชฺฌงฺคา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา
จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู ฯ ฉ โพชฺฌงฺคา น เหตู
สเหตุกา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค น วตฺตพฺโพ น เหตุ สเหตุโกติป
น เหตุ อเหตุโกติป ฯ
[๕๖๗] สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา อรูปา
โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ โน อาสวา
อนาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ
โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา
ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺต-

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 316

สสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน จิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตสสฏสมุฏ
านานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา
ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ
[๕๖๘] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา สิยา สวิตกฺกา
สิยา อวิตกฺกา สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อปฺปต ิโก ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา สปฺปติกา สิยา
อปฺปติกา ฯ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค น ปติสหคโต ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา
ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา ฯ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค สุขสหคโต
ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา ฯ ปติสมฺโพชฺฌงฺโค
น อุเปกฺขาสหคโต ฉ โพชฺฌงฺคา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา
น อุเปกฺขาสหคตา ฯ น กามาวจรา น รูปาวจรา น อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา สิยา นิยยฺ านิกา สิยา อนิยฺยานิกา สิยา นิยตา
สิยา อนิยตา อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
โพชฺฌงฺควิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
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มคฺควิภงฺโค
[๕๖๙] อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๕๗๐] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ ทุกฺเข าณ ทุกฺขสมุทเย
าณ ทุกขฺ นิโรเธ าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ
อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
[๕๗๑] ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
[๕๗๒] ตตฺถ กตมา สมฺมาวาจา มุสาวาทา เวรมณี ปสณ
ุ าย
วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี
อย วุจฺจติ สมฺมาวาจา ฯ
[๕๗๓] ตตฺถ กตโม สมฺมากมฺมนฺโต ปาณาติปาตา เวรมณี
อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี อย วุจฺจติ
สมฺมากมฺมนฺโต ฯ
[๕๗๔] ตตฺถ กตโม สมฺมาอาชีโว อิธ อริยสาวโก มิจฺฉาอาชีว
ปหาย สมฺมาอาชีเวน ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ สมฺมาอาชีโว ฯ
[๕๗๕] ตตฺถ กตโม สมฺมาวายาโม อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
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วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปปฺ นฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อย วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ
[๕๗๖] ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ อิธ ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส อย วุจฺจติ สมฺมาสติ ฯ
[๕๗๗] ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต
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อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๕๗๘] อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏ ิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ
[๕๗๙] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ อิธ ภิกฺขุ สมฺมาทิฏึ
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสสฺ ิต นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ
ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺป ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาวาจ ภาเวติ ฯเปฯ
สมฺมากมฺมนฺต ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาอาชีว ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาวายาม
ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาสตึ ภาเวติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธึ
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๕๘๐] อฏงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
ตตฺถ กตโม อฏงฺคิโก มคฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค
โหติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
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[๕๘๑] ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏ ิ ยา ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
[๕๘๒] ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป โย ตกฺโก วิตกฺโก
สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา สมฺมาสงฺกปฺโป
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
[๕๘๓] ตตฺถ กตมา สมฺมาวาจา ยา จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมาวาจา มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมาวาจา ฯ
[๕๘๔] ตตฺถ กตโม สมฺมากมฺมนฺโต ยา ตีหิ กายทุจฺจริเตหิ
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมากมฺมนฺโต มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย วุจฺจติ สมฺมากมฺมนฺโต ฯ
[๕๘๕] ตตฺถ กตโม สมฺมาอาชีโว ยา มิจฺฉาอาชีวา อารติ
วิรติ ปฏิวิรติ เวรณี อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม
เสตุฆาโต สมฺมาอาชีโว มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาอาชีโว ฯ
[๕๘๖] ตตฺถ กตโม สมฺมาวายาโม โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
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อย วุจฺจติ สมฺมาวายาโม ฯ
[๕๘๗] ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาสติ ฯ
[๕๘๘] ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ ฯ
อย วุจจฺ ติ อฏงฺคิโก มคฺโค อวเสสา ธมฺมา อฏงฺคิเกน
มคฺเคน สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๘๙] ปฺจงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปฺจงฺคิโก มคฺโค
อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏิ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ ฯ
ตตฺถ กตโม สมฺมาสงฺกปฺโป โย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป ฯเปฯ
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ ตตฺถ
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กตโม สมฺมาวายาโม โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาวายาโม ฯ ตตฺถ กตมา สมฺมาสติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯl
สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ
สมฺมาสติ ฯ ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ปฺจงฺคิโก มคฺโค อวเสสา
ธมฺมา ปฺจงฺคิเกน มคฺเคน สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๙๐] ปฺจงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏิ อิธ
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ยา ตสฺมึ สมเย ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาทิฏิยา สมฺปยุตตฺ า
ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาสงฺกปฺเปน สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา
ธมฺมา สมฺมาวายาเมน สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาสติยา
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
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ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ อวเสสา ธมฺมา
สมฺมาสมาธินา สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๙๑] อฏงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ
ตตฺถ กตโม อฏงฺคิโก มคฺโค อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ
สมเย อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ
อย วุจฺจติ อฏงฺคิโก มคฺโค อวเสสา ธมฺมา อฏงฺคิเกน
มคฺเคน สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๙๒] ปฺจงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ ตตฺถ กตโม ปฺจงฺคิโก มคฺโค
อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
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ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา
กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา
วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิโก
มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ ปฺจงฺคิโก มคฺโค อวเสสา ธมฺมา
ปฺจงฺคิเกน มคฺเคน สมฺปยุตฺตา ฯ
[๕๙๓] ปฺจงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ ตตฺถ กตมา สมฺมาทิฏิ
อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ยา ตสฺมึ สมเย ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย วุจฺจติ สมฺมาทิฏิ อวเสสา
ธมฺมา สมฺมาทิฏิยา สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมฺมา-
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สงฺกปฺเปน สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาวายาเมน
สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาสติยา สมฺปยุตฺตา ฯ
ตตฺถ กตโม สมฺมาสมาธิ อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
สฺุต ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ
อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล
สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ สมฺมาสมาธิ อวเสสา ธมฺมา สมฺมาสมาธินา สมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๕๙๔] อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อฏนฺน มคฺคงฺคาน กติ กุสลา
กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๕๙๕] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป สุขาย
เวทนาย สมฺมปยุตฺโต สตฺต มคฺคงฺคา สิยา สุขาย เวทนาย
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สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ สิยา
วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป อวิตกฺกวิจารมตฺโต สตฺต
มคฺคงฺคา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา
อวิตกฺกอวิจารา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป ปติสหคโต สุขสหคโต น อุเปกฺขาสหคโต
สตฺต มคฺคงฺคา สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา
อุเปกฺขาสหคตา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโน*นอปจยคามิโน สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา อปฺปมาณา
อปฺปมาณารมฺมณา ปณีตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา
น มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น
วตฺตพฺพา มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป สิยา อุปฺปนฺนา สิยา
อนุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา
ปจฺจุปนฺนา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๕๙๖] สมฺมาทิฏิ เหตุ สตฺต มคฺคงฺคา น เหตู ฯ สเหตุกา
เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ สมฺมาทิฏิ เหตุ เจว สเหตุกา จ สตฺต
มคฺคงฺคา น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว
น จ เหตู ฯ สมฺมาทิฏ ิ เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ สตฺต
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มคฺคงฺคา น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตาx
เจว น จ เหตู ฯ สตฺต มคฺคงฺคา น เหตู สเหตุกา
สมฺมาทิฏิ น วตฺตพฺพา น เหตุ สเหตุกาติป น เหตุ อเหตุกาติป ฯ
[๕๙๗] สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา อรูปา
โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ โน อาสวา
อนาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติป สาสวา เจว โน จ อาสวาติป น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ
โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯเปฯ โน
ปรามาสา ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน จิตฺตานุปริวตฺติโน
จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา อนุปาทินฺนา ฯ
นุปาทานา ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ
[๕๙๘] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป
อวิตกฺโก สตฺต มคฺคงฺคา สิยา สวิตกฺกา สิยา
อวิตกฺกา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป สวิจาโร สตฺต มคฺคงฺคา สิยา สวิจารา
สิยา อวิจารา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป สปฺปติโก สตฺต มคฺคงฺคา
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สิยา สปฺปตกิ า สิยา อปฺปติกา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป ปติสหคโต สตฺต
มคฺคงฺคา สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา ฯ สมฺมาสงฺกปฺโป
สุขสหคโต สตฺต มคฺคงฺคา สิยา สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา ฯ
สมฺมาสงฺกปฺโป น อุเปกฺขาสหคโต สตฺต มคฺคงฺคา สิยา อุเปกฺขาสหคตา
สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ น กามาวจรา น รูปาวจรา
น อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา สิยา นิยฺยานิกา สิยา อนิยฺยานิกา
สิยา นิยตา สิยา อนิยตา อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
มคฺควิภงฺโค สมตฺโต ฯ
_______________
ฌานวิภงฺโค
[๕๙๙] อิธ ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกขฺ ติ สิกฺขาปเทสุ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเน มตฺตฺู ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต
ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต สาตจฺจ เนปกฺก โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน
ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี
โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต
สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ
อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม
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สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ โส วิวิตฺต เสนาสน ภชติ
อรฺ รุกขฺ มูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส
ปลาลปฺุช อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส วิชนวาต มนุสฺสราหเสยฺยก
ปฏิสลฺลานสารูป ฯ โส อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต
วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข
สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน
เจตสา วิหรติ อภิชฌ
ฺ าย จิตฺต ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส ปหาย
อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปโทสา
จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี
สโต สมฺปชาโน ถีนมิทธฺ า จิตฺต ปริโสเธติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย
อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต
ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถงฺกถี
กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ โส อิเม ปฺจ
นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ วิวจิ ฺเจว
กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา อุเปกฺขโก จ
วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
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อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกกฺ มฺม
อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกกฺ มฺม
เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
มาติกา ฯ
[๖๐๐] อิธาติ อิมิสสฺ า ทิฏิยา อิมิสฺสา ขนฺติยา อิมิสฺสา
รุจิยา อิมสฺมึ อาทาเย อิมสฺมึ ธมฺเม อิมสฺมึ วินเย อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อิมสฺมึ ปาวจเน อิมสฺมึ พฺรหฺมจริเย อิมสฺมึ สตฺถสุ าสเน
เตน วุจฺจติ อิธาติ ฯ
[๖๐๑] ภิกฺขูติ สมฺาย ภิกฺขุ ปฏิฺาย ภิกฺขุ ภิกฺขตีติ
ภิกฺขุ ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ภิกฺขาจริย อชฺฌุปคโตติ ภิกฺขุ ภินฺนปฏธโรติ
ภิกฺขุ ภินฺทติ ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ ภิกฺขุ ภินฺนตฺตา ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ภิกฺขุ โอธิโส กิเลสาน ปหานา ภิกฺขุ อโนธิโส
กิเลสาน ปหานา ภิกฺขุ เสกฺโข ภิกฺขุ อเสกฺโข ภิกฺขุ เนวเสกฺโข-
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นาเสกฺโข ภิกฺขุ อคฺโค ภิกฺขุ ภโทฺร ภิกฺขุ มณฺโฑ ภิกฺขุ
สาโร ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน
านารเหน อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ ฯ
[๖๐๒] ปาติโมกฺขนฺติ สีล ปติฏา อาทิ จรณ สฺโม
สวโร มุข ปมุข กุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา ฯ สวโรติ กายิโก
อวีติกฺกโม วาจสิโก อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม ฯ สวุโตติ
อิมินา ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปาคโต สมุปาคโต
อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ ฯ
[๖๐๓] วิหรตีติ อิรยิ ติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ
วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๐๔] อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ อตฺถิ อาจาโร อตฺถิ อนาจาโร ฯ
ตตฺถ กตโม อนาจาโร กายิโก วีตกิ ฺกโม วาจสิโก วีติกฺกโม
กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อย วุจฺจติ อนาจาโร สพฺพมฺป ทุสสฺ ีลฺย
อนาจาโร อิเธกจฺโจ เวฬุทาเนน วา ปตฺตทาเนน วา ปุปฺผทาเนน
วา ผลทาเนน วา สินานทาเนน วา ทนฺตกฏทาเนน วา ปาตุกมฺยตาย
วา มุคฺคสูปตาย วา ปาริภฏยตาย วา ชงฺฆเปสนิเกน วา
อฺตรฺตเรน พุทฺธปฏิกุฏเน มิจฺฉาอาชีเวน ชีวิต กปฺเปติ อย
วุจฺจติ อนาจาโร ฯ ตตฺถ กตโม อาจาโร กายิโก อวีติกฺกโม
วาจสิโก อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม อย วุจฺจติ
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อาจาโร สพฺโพป สีลสวโร อาจาโร อิเธกจฺโจ น เวฬุทาเนน
น ปตฺตทาเนน น ปุปผฺ ทาเนน น ผลทาเนน น สินานทาเนน น
ทนฺตกฏทาเนน น ปาตุกมฺยตาย น มุคฺคสูปตาย น ปาริภฏยตาย
น ชงฺฆเปสนิเกน น อฺตรฺตเรน พุทฺธปฏิกุฏเน มิจฉฺ าอาชีเวน
ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ อาจาโร ฯ โคจโรติ อตฺถิ โคจโร
อตฺถิ อโคจโร ฯ ตตฺถ กตโม อโคจโร อิเธกจฺโจ เวสิยาโคจโร
วา โหติ วิธวาโคจโร วา ถุลลฺ กุมารีโคจโร วา ปณฺฑกโคจโร วา
ภิกฺขุนีโคจโร วา ปานาคารโคจโร วา สสฏโ วิหรติ ราชูหิ
ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ยานิ
วา ปน ตานิ กุลานิ อสฺสทฺธานิ อปฺปสนฺนานิ อโนปานภูตานิ อกฺโกสก*ปริภาสกานิ อนตฺถกามานิ อหิตกามานิ อผาสุกามานิ อโยคกฺเขมกามานิ
ภิกฺขูน ภิกขฺ ุนีน อุปาสกาน อุปาสิกาน ตถารูปานิ กุลานิ
เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อย วุจฺจติ อโคจโร ฯ ตตฺถ กตโม โคจโร
อิเธกจฺโจ น เวสิยาโคจโร โหติ น วิธวาโคจโร น ถุลฺลกุมารีโคจโร
น ปณฺฑกโคจโร น ภิกฺขุนีโคจโร น ปานาคารโคจโร น สสฏโ
วิหรติ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ อนนุโลมิเกน
คิหิสสคฺเคน ยานิ วา ปน ตานิ กุลานิ สทฺธานิ ปสนฺนานิ
โอปานภูตานิ กาสาวปฺปชฺโชตานิ อิสิวาตปฏิวาตานิ อตฺถกามานิ
หิตกามานิ ผาสุกามานิ โยคกฺเขมกามานิ ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน อุปาสกาน
อุปาสิกาน ตถารูปานิ กุลานิ เสวติ ภชติ ปยิรุปาสติ อย

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 333

วุจฺจติ โคจโร ฯ อิติ อิมนิ า จ อาจาเรน อิมินา จ โคจเรน อุเปโต
โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ ฯ
[๖๐๕] อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ ตตฺถ กตเม อณุมตฺตา
วชฺชา ยานิ ตานิ วชฺชานิ อปฺปมตฺตกานิ โอรมตฺตกานิ ลหุสานิ
ลหุสมฺมตานิ สฺมกรณียานิ สวรกรณียานิ จิตฺตุปฺปาทกรณียานิ
มนสิการปฏิพทฺธานิ อิเม วุจฺจนฺติ อณุมตฺตา วชฺชา อิเมสุ
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ วชฺชทสฺสาวี จ โหติ ภยทสฺสาวี จ อาทีนวทสฺสาวี
จ นิสฺสรณทสฺสาวี จ เตน วุจฺจติ อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ ฯ
[๖๐๖] สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ตตฺถ กตมา สิกขฺ า
จตสฺโส สิกขฺ า ภิกฺขูน ภิกฺขุสิกฺขา ภิกฺขุนีน ภิกขฺ ุนีสิกฺขา อุปาสกาน
อุปาสกสิกฺขา อุปาสิกาน อุปาสิกาสิกฺขา อิมา วุจฺจนฺติ สิกฺขาโย
อิมาสุ สิกฺขาสุ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส สมาทาย
วตฺตติ เตน วุจฺจติ สมาทาย สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสูติ ฯ
[๖๐๗] อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ อตฺถิ อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวารตา
อตฺถิ อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวารตา ฯ ตตฺถ กตมา อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารตา อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย น สวร
อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา
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ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน มนินทฺ ฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ
น รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ ยา อิเมส
ฉนฺน อินฺทรฺ ิยาน อคุตฺติ อโคปนา อนารกฺโข อสวโร อย วุจฺจติ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา ฯ ตตฺถ กตมา อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวารตา
อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร
อาปชฺชติ ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน คุตฺติ โคปนา อารกฺโข
สวโร อย วุจฺจติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา ฯ อิมาย อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารตาย อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ ฯ
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[๖๐๘] โภชเน มตฺตฺูติ อตฺถิ โภชเน มตฺตฺุตา อตฺถิ
โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ ตตฺถ กตมา โภชเน อมตฺตฺุตา
อิเธกจฺโจ อปฺปฏิสงฺขา อโยนิโส อาหาร อาหาเรติ ทวาย มทาย
มณฺฑนาย วิภูสนาย ยา ตตฺถ อสนฺตุฏิตา อมตฺตฺุตา อปฺปฏิสงฺขา
โภชเน อย วุจฺจติ โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ ตตฺถ กตมา
โภชเน มตฺตฺุตา อิเธกจฺโจ ปฏิสขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส
ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ
เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม
ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุ วิหาโร จาติ ยา ตตฺถ สนฺตุฏิตา
มตฺตฺุตา ปฏิสงฺขา โภชเน อย วุจฺจติ โภชเน มตฺตฺุตา ฯ
อิมาย โภชเน มตฺตฺุตาย อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต
เตน วุจฺจติ โภชเน มตฺตฺูติ ฯ
[๖๐๙] กถฺจ ภิกขฺ ุ ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต
โหติ อิธ ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ
ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน
สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน
อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย
จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ เอว
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ภิกฺขุ ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต โหติ ฯ
[๖๑๐] สาตจฺจนฺติ โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม ฯ
เนปกฺกนฺติ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ
[๖๑๑] โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน ภาวนานุโยคมนุยุตฺโตติ ตตฺถ
กตเม โพธิปกฺขิกา ธมฺมา สตฺต โพชฺฌงฺคา สติสมฺโพชฺฌงฺโค
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิเม
วุจฺจนฺติ โพธิปกฺขิกา ธมฺมา อิเม โพธิปกฺขิเก ธมฺเม อาเสวติ
ภาเวติ พหุลีกโรติ เตน วุจฺจติ โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน
ภาวนานุโยคมนุยุตฺโตติ ฯ
[๖๑๒] กถฺจ ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ
อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺม
ิ ฺชิเต ปสาริเต
สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ
อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม
สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ อิธ ภิกฺขุ สโต สมฺปชาโน อภิกฺกมติ
สโต สมฺปชาโน ปฏิกฺกมติ สโต สมฺปชาโน อาโลเกติ
สโต สมฺปชาโน วิโลเกติ สโต สมฺปชาโน สมฺมิฺเชติ สโต
สมฺปชาโน ปสาเรติ สโต สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวร-

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 337

ธารเณ สโต สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สโต
สมฺปชานการี โหติ อุจจฺ ารปสฺสาวกมฺเม สโต สมฺปชานการี โหติ
คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว ฯ สโตติ
ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา
อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อย
วุจฺจติ สติ ฯ สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตม สมฺปชฺ ยา ปฺา
ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา
ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา
ภูรี เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺ ปโตโท ปฺา
ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ปฺาสตฺถ ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก
ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ อิติ อิมาย
จ สติยา อิมนิ า จ สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต ฯ
เอว ภิกฺขุ สโต สมฺปชาโน อภิกกฺ มติ สโต สมฺปชาโน
ปฏิกฺกมติ สโต สมฺปชาโน อาโลเกติ สโต สมฺปชาโน วิโลเกติ
สโต สมฺปชาโน สมฺม
ิ ฺเชติ สโต สมฺปชาโน ปสาเรติ สโต
สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สโต สมฺปชานการี
โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สโต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจาร*ปสฺสาวกมฺเม สโต สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต
ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว ฯ
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[๖๑๓] วิวิตฺตนฺติ สนฺติเก เจป เสนาสน โหติ ตฺจ
อนากิณฺณ คหฏเหิ ปพฺพชิเตหิ เตน ต วิวิตฺต ฯ ทูเร เจป เสนาสน
โหติ ตฺจ อนากิณฺณ คหฏเหิ ปพฺพชิเตหิ เตน ต วิวิตฺต ฯ
[๖๑๔] เสนาสนนฺติ มฺโจป เสนาสน ปป เสนาสน ภิสิป
เสนาสน พิมฺโพหนป เสนาสน วิหาโรป เสนาสน อฑฺฒโยโคป
เสนาสน ปาสาโทป เสนาสน อฏโฏป เสนาสน มาโลป เสนาสน
เลนป เสนาสน คุหาป เสนาสน รุกฺขมูลป เสนาสน เวฬุคุมฺโพป
เสนาสน ยตฺถ วา ปน ภิกขฺ ู ปฏิกฺกมนฺติ สพฺพเมต เสนาสน ฯ
[๖๑๕] ภชตีติ อิม วิวิตฺต เสนาสน ภชติ สมฺภชติ เสวติ
นิเสวติ สเสวติ เตน วุจฺจติ ภชตีติ ฯ
[๖๑๖] อรฺนฺติ นิกฺขมิตฺวา พหิอินฺทขีลา สพฺพเมต อรฺ ฯ
[๖๑๗] รุกฺขมูลนฺติ รุกฺขมูลเยว รุกฺขมูล ฯ ปพฺพโตเยว
ปพฺพโต ฯ กนฺทราเยว กนฺทรา ฯ คิริคุหาเยว คิริคุหา ฯ
สุสานเยว สุสาน ฯ อพฺโภกาโสเยว อพฺโภกาโส ฯ ปลาลปฺุโชเยว
ปลาลปฺุโช ฯ
[๖๑๘] วนปตฺถนฺติ ทูรานเมต เสนาสนาน อธิวจน ฯ วนปตฺถนฺติ
วนสณฺฑานเมต เสนาสนาน อธิวจน ฯ วนปตฺถนฺติ ภึสนกานเมต
เสนาสนาน อธิวจน ฯ วนปตฺถนฺติ สโลมหสานเมต เสนาสนาน
อธิวจน ฯ วนปตฺถนฺติ ปริยนฺตานเมต เสนาสนาน อธิวจน ฯ
วนปตฺถนฺติ น มนุสฺสุปจารานเมต เสนาสนาน อธิวจน ฯ วนปตฺถนฺติ
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ทุรภิสมฺภวานเมต เสนาสนาน อธิวจน ฯ
[๖๑๙] อปฺปสทฺทนฺติ สนฺติเก เจป เสนาสน โหติ ตฺจ
อนากิณฺณ คหฏเหิ ปพฺพชิเตหิ เตน ต อปฺปสทฺท ฯ ทูเร เจป
เสนาสน โหติ ตฺจ อนากิณฺณ คหฏเหิ ปพฺพชิเตหิ เตน ต
อปฺปสทฺท ฯ
[๖๒๐] อปฺปนิคฺโฆสนฺติ ยเทว ต อปฺปสทฺท ตเทว ต อปฺปนิคฺโฆส
ยเทว ต อปฺปนิคฺโฆส ตเทว ต วิชนวาต ยเทว ต
วิชนวาต ตเทว ต มนุสฺสราหเสยฺยก ยเทว ต มนุสฺสราหเสยฺยก
ตเทว ต ปฏิสลฺลานสารูป ฯ
[๖๒๑] อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วาติ
อรฺคโต วา โหติ รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา ฯ
[๖๒๒] นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาติ นิสินฺโน โหติ ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา ฯ
[๖๒๓] อุชุ กาย ปณิธายาติ อุชุโก โหติ กาโย ิโต
ปณิหิโต ฯ
[๖๒๔] ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ
อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ อย สติ อุปฏิตา
โหติ สุปฏิตา นาสิกคฺเค วา มุขนิมติ ฺเต วา เตน วุจฺจติ ปริมขุ 
สตึ อุปฏเปตฺวาติ ฯ
[๖๒๕] อภิชฺฌ โลเก ปหายาติ ตตฺถ กตมา อภิชฺฌา โย
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ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ
ตตฺถ กตโม โลโก ปฺจุปาทานกฺขนฺธา โลโก อย วุจฺจติ โลโก ฯ
อย อภิชฺฌา อิมมฺหิ โลเก สนฺตา โหติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา
เตน วุจฺจติ อภิชฺฌ โลเก ปหายาติ ฯ
[๖๒๖] วิคตาภิชฺเฌน เจตสาติ ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต
อิท จิตฺต วิคตาภิชฺฌ โหติ เตน วุจฺจติ วิคตาภิชฺเฌน เจตสาติ ฯ
[๖๒๗] วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ
วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๒๘] อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธตีติ ตตฺถ กตมา อภิชฌ
ฺ า
โย ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อภิชฺฌา ฯ
ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย อภิชฺฌาย
โสเธติ วิโสเธติ ปริโสเธติ โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน
วุจฺจติ อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธตีติ ฯ
[๖๒๙] พฺยาปาทปโทส ปหายาติ อตฺถิ พฺยาปาโท อตฺถิ
ปโทโส ฯ ตตฺถ กตโม พฺยาปาโท โย จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต
ปฏิฆ ปฏิวโิ รโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส
สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฺฌนา กุชฺฌิตตฺต
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โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต
วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสโุ รโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ พฺยาปาโท ฯ ตตฺถ กตโม ปโทโส โย พฺยาปาโท
โส ปโทโส โย ปโทโส โส พฺยาปาโท ฯ อิติ อยฺจ พฺยาปาโท
อยฺจ ปโทโส สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา
เตน วุจฺจติ พฺยาปาทปโทส ปหายาติ ฯ
[๖๓๐] อพฺยาปนฺนจิตฺโตติ ตตฺถ กตม จิตตฺ  ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต
อิท จิตฺต อพฺยาปนฺน โหติ เตน วุจฺจติ อพฺยาปนฺนจิตฺโตติ ฯ
[๖๓๑] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๓๒] พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธตีติ อตฺถิ พฺยาปาโท
อตฺถิ ปโทโส ฯ ตตฺถ กตโม พฺยาปาโท โย จิตฺตสฺส อาฆาโต
ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวโิ รโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส
ปโทโส สมฺปโทโส จิตตฺ สฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฺฌนา
กุชฺฌิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต
วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ พฺยาปาโท ฯ ตตฺถ กตโม ปโทโส โย
พฺยาปาโท โส ปโทโส โย ปโทโส โส พฺยาปาโท ฯ ตตฺถ
กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
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อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมมฺหา พฺยาปาทปโทสา โสเธติ
วิโสเธติ ปริโสเธติ โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน วุจฺจติ
พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธตีติ ฯ
[๖๓๓] ถีนมิทฺธ ปหายาติ อตฺถิ ถีน อตฺถิ มิทฺธ ฯ ตตฺถ
กตม ถีน ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา โอลียนา สลฺลียนา
ลีน ลียนา ลียิตตฺต ถีน ถียนา ถียติ ตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ
ถีน ฯ ตตฺถ กตม มิทฺธ ยา กายสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา
โอนาโห ปริโยนาโห อนฺโตสโมโรโธ มิทฺธ โสปฺป ปจลายิกา
โสปฺป สุปนา สุปตตฺต อิท วุจฺจติ มิทฺธ ฯ อิติ อิทฺจ ถีน
อิทฺจ มิทฺธ สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา
อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน
วุจฺจติ ถีนมิทฺธ ปหายาติ ฯ
[๖๓๔] วิคตถีนมิทโฺ ธติ ตสฺส ถีนมิทฺธสฺส จตฺตตฺตา วนฺตตฺตา
มุตฺตตฺตา ปหีนตฺตา ปฏินิสฺสฏตฺตา ปหีนปฏินิสฺสฏตฺตา เตน
วุจฺจติ วิคตถีนมิทฺโธติ ฯ วิหรตีติ ฯเปฯ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๓๕] อาโลกสฺีติ ตตฺถ กตมา สฺา ยา สฺา
สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย วุจฺจติ สฺา อย สฺา
อาโลกา โหติ วิวฏา ปริสุทฺธา ปริโยทาตา เตน วุจฺจติ
อาโลกสฺีติ ฯ
[๖๓๖] สโต สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ
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อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ ตตฺถ กตม
สมฺปชฺ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ อิติ อิมาย จ สติยา
อิมินา จ สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน
วุจฺจติ สโต สมฺปชาโนติ ฯ
[๖๓๗] ถีนมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธตีติ อตฺถิ ถีน อตฺถิ มิทธฺ  ฯ
ตตฺถ กตม ถีน ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา ฯเปฯ ถียิตตฺต จิตฺตสฺส
อิท วุจฺจติ ถีน ฯ ตตฺถ กตม มิทฺธ ยา กายสฺส อกลฺยตา
ฯเปฯ สุปตตฺต อิท วุจจฺ ติ มิทฺธ ฯ ตตฺถ กตม จิตฺต ย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมมฺหา ถีนมิทฺธา โสเธติ วิโสเธติ ปริโสเธติ
โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน วุจฺจติ ถีนมิทฺธา จิตฺต
ปริโสเธตีติ ฯ
[๖๓๘] อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหายาติ อตฺถิ อุทฺธจฺจ อตฺถิ
กุกฺกุจฺจ ฯ ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม
เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจ ฯ
ตตฺถ กตม กุกฺกุจฺจ อกปฺปเย กปฺปยสฺิตา กปฺปเย อกปฺปยสฺิตา
อวชฺเช วชฺชสฺิตา วชฺเช อวชฺชสฺิตา ย เอวรูป
กุกฺกุจฺจ กุกฺกุจฺจายนา กุกกฺ ุจฺจายิตตฺต เจตโส วิปฺปฏิสาโร มโน-
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วิเลโข อิท วุจฺจติ กุกฺกจุ ฺจ ฯ อิติ อิทฺจ อุทฺธจฺจ อิทฺจ
กุกฺกุจฺจ สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา
อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปหายาติ ฯ
[๖๓๙] อนุทฺธโตติ ตสฺส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส จตฺตตฺตา วนฺตตฺตา
มุตฺตตฺตา ปหีนตฺตา ปฏินิสฺสฏตฺตา ปหีนปฏินิสฺสฏตฺตา เตน
วุจฺจติ อนุทฺธโตติ ฯ
[๖๔๐] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๔๑] อชฺฌตฺตนฺติ ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต ฯ วูปสนฺตจิตฺโตติ
ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา
มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อชฺฌตฺต สนฺต
โหติ สมิต วูปสนฺต เตน วุจฺจติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโตติ ฯ
[๖๔๒] อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธตีติ อตฺถิ อุทฺธจฺจ
อตฺถิ กุกฺกุจจฺ  ฯ ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ
อวูปสโม เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจ ฯ
ตตฺถ กตม กุกฺกุจฺจ อกปฺปเย กปฺปย สฺิตา ฯเปฯ มโนวิเลโข
อิท วุจฺจติ กุกฺกุจฺจ ฯ ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส
ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต
อิมมฺหา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา โสเธติ วิโสเธติ ปริโสเธติ โมเจติ
วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน วุจฺจติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธตีติ ฯ
[๖๔๓] วิจิกิจฺฉ ปหายาติ ตตฺถ กตมา วิจิกจิ ฺฉา ยา กงฺขา
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กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกจิ ฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ
สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา
ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา อย วิจิกิจฺฉา
สนฺตา โหติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา
พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ วิจิกิจฺฉ
ปหายาติ ฯ
[๖๔๔] ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ อิม วิจิกิจฺฉ ติณฺโณ โหติ อุตฺติณฺโณ
นิตฺติณฺโณ ปารคโต ปารมนุปฺปตฺโต เตน วุจฺจติ
ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ ฯ
[๖๔๕] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๔๖] อกถงฺกถี กุสเลสุ ธมฺเมสูติ อิมาย วิจิกิจฺฉาย กุสเลสุ
ธมฺเมสุ น กงฺขติ น วิจิกิจฺฉติ อกถงฺกถี โหติ นิกฺกถงฺกโถ
วิคตกถงฺกโถ เตน วุจฺจติ อกถงฺกถี กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ฯ
[๖๔๗] วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธตีติ ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา
ยา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต ฯเปฯ ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส
มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ ตตฺถ กตม จิตฺต ย
จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย วิจิกิจฺฉาย โสเธติ วิโสเธติ ปริโสเธติ
โมเจติ วิโมเจติ ปริโมเจติ เตน วุจฺจติ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต
ปริโสเธตีติ ฯ
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[๖๔๘] อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหายาติ อิเม ปฺจ นีวรณา
สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา
พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ อิเม ปฺจ
นีวรเณ ปหายาติ ฯ
[๖๔๙] เจตโส อุปกฺกิเลเสติ อิเม ปฺจ นีวรณา จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลสา ฯ
[๖๕๐] ปฺาย ทุพฺพลีกรเณติ อิเมหิ ปฺจหิ นีวรเณหิ
อนุปฺปนฺนา เจว ปฺา น อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา จ ปฺา
นิรุชฺฌติ เตน วุจฺจติ ปฺาย ทุพฺพลีกรเณติ ฯ
[๖๕๑] วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ตตฺถ
กตเม กามา ฉนฺโท กาโม ราโค กาโม ฉนฺทราโค กาโม
สงฺกปฺโป กาโม ราโค กาโม สงฺกปฺปราโค กาโม อิเม วุจฺจนฺติ
กามา ฯ ตตฺถ กตเม อกุสลา ธมฺมา กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท
ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ วิจิกิจฺฉา อิเม วุจฺจนฺติ อกุสลา ธมฺมา ฯ
อิติ อิเมหิ จ กาเมหิ อิเมหิ จ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ วิวิตฺโต โหติ
เตน วุจฺจติ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ
[๖๕๒] สวิตกฺก สวิจารนฺติ อตฺถิ วิตกฺโก อตฺถิ วิจาโร ฯ
ตตฺถ กตโม วิตกฺโก โย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา
พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา สมฺมาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ วิตกฺโก ฯ
ตตฺถ กตโม วิจาโร โย จาโร วิจาโร อนุวิจาโร อุปวิจาโร
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จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา อย วุจฺจติ วิจาโร ฯ อิติ
อิมินา จ วิตกฺเกน อิมนิ า จ วิจาเรน อุเปโต โหติ ฯเปฯ
สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ สวิตกฺก สวิจารนฺติ ฯ
[๖๕๓] วิเวกชนฺติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา
เต อิมมฺหิ วิเวเก ชาตา โหนฺติ สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา
ปาตุภูตา เตน วุจฺจติ วิเวกชนฺติ ฯ
[๖๕๔] ปติสุขนฺติ อตฺถิ ปติ อตฺถิ สุข ฯ ตตฺถ กตมา
ปติ ยา ปติ ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส
วิตฺติ โอทคฺย อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ ปติ ฯ ตตฺถ
กตม สุข ย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต
สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท วุจฺจติ
สุข ฯ อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ สหชาต สสฏ
สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ ปติสุขนฺติ ฯ
[๖๕๕] ปมนฺติ คณนานุปุพฺพโต ปม อิท ปม
สมาปชฺชตีติ ปม ฯ
[๖๕๖] ฌานนฺติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา ฯ
[๖๕๗] อุปสมฺปชฺชาติ โย ปมสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ
ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๕๘] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๕๙] วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ อตฺถิ วิตกฺโก อตฺถิ วิจาโร ฯ
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ตตฺถ กตโม วิตกฺโก โย ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป
อย วุจฺจติ วิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม วิจาโร โย จาโร วิจาโร
อนุวิจาโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา อย วุจฺจติ
วิจาโร ฯ อิติ อยฺจ วิตกฺโก อยฺจ วิจาโร สนฺตา โหนฺติ สมิตา
วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา
วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมาติ ฯ
[๖๖๐] อชฺฌตฺตนฺติ ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต ฯ สมฺปสาทนนฺติ
ยา สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท ฯ
[๖๖๑] เจตโส เอโกทิภาวนฺติ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ฯ
[๖๖๒] อวิตกฺก อวิจารนฺติ อตฺถิ วิตกฺโก อตฺถิ วิจาโร ฯ
ตตฺถ กตโม วิตกฺโก โย ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ สมฺมาสงฺกปฺโป
อย วุจฺจติ วิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม วิจาโร โย จาโร วิจาโร
อนุวิจาโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา อย
วุจฺจติ วิจาโร ฯ อิติ อยฺจ วิตกฺโก อยฺจ วิจาโร สนฺตา
โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา
โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ อวิตกฺก อวิจารนฺติ ฯ
[๖๖๓] สมาธิชนฺติ สมฺปสาโท ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา
เต อิมมฺหิ สมาธิมฺหิ ชาตา โหนฺติ สฺชาตา นิพฺพตฺตา
อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา เตน วุจฺจติ สมาธิชนฺติ ฯ
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[๖๖๔] ปติสุขนฺติ อตฺถิ ปติ อตฺถิ สุข ฯ ตตฺถ กตมา
ปติ ยา ปติ ปาโมชฺช ฯเปฯ อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
ปติ ฯ ตตฺถ กตม สุข ย เจตสิก สาต ฯเปฯ สุขา เวทนา
อิท วุจฺจติ สุข ฯ อิท สุข อิมาย ปติยา สหคต โหติ สหชาต
สสฏ สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ ปติสุขนฺติ ฯ
[๖๖๕] ทุติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต ทุติย อิท ทุติย
สมาปชฺชตีติ ทุติย ฯ
[๖๖๖] ฌานนฺติ สมฺปสาโท ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา ฯ
[๖๖๗] อุปสมฺปชฺชาติ โย ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ
ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๖๘] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๖๙] ปติยา จ วิราคาติ ตตฺถ กตมา ปติ ยา ปติ
ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ ปติ อย ปติ สนฺตา โหติ
สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา
โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ ปติยา จ วิราคาติ ฯ
[๖๗๐] อุเปกฺขโกติ ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา ยา อุเปกฺขา
อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ อุเปกฺขา
อิมาย อุเปกฺขาย อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน วุจจฺ ติ
อุเปกฺขโกติ ฯ
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[๖๗๑] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๗๒] สโต จ สมฺปชาโนติ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ
อนุสฺสติ ฯเปฯ สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ ตตฺถ กตม
สมฺปชฺ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ อิติ อิมาย จ สติยา
อิมินา จ สมฺปชฺเน อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต เตน
วุจฺจติ สโต จ สมฺปชาโนติ ฯ
[๖๗๓] สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ ตตฺถ กตม สุข ย
เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท วุจฺจติ สุข ฯ ตตฺถ
กตโม กาโย สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อย วุจฺจติ กาโย ฯ อิท สุข อิมินา กาเยน ปฏิสเวเทติ เตน
วุจฺจติ สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทตีติ ฯ
[๖๗๔] ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺตีติ ตตฺถ กตเม อริยา อริยา
วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ เต อิม อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ
ปฺาเปนฺติ ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ ปกาเสนฺติ
เตน วุจฺจติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺตีติ ฯ
[๖๗๕] อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา
ยา อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ อุเปกฺขา ฯ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
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สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ ตตฺถ กตม สุข ย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท วุจฺจติ สุข ฯ อิติ อิมาย จ
อุเปกฺขาย อิมาย จ สติยา อิมินา จ สุเขน สมนฺนาคโต อิริยติ
วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ เตน วุจฺจติ อุเปกฺขโก
สติมา สุขวิหารีติ ฯ
[๖๗๖] ตติยนฺติ คณนานุปุพฺพโต ตติย อิท ตติย
สมาปชฺชตีติ ตติย ฯ
[๖๗๗] ฌานนฺติ อุเปกฺขา สติ สมฺปชฺ สุข จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา ฯ
[๖๗๘] อุปสมฺปชฺชาติ โย ตติยสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ
ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๗๙] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๘๐] สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานาติ อตฺถิ สุข
อตฺถิ ทุกฺข ฯ ตตฺถ กตม สุข ย กายิก สาต กายิก สุข
กายสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา
เวทนา อิท วุจฺจติ สุข ฯ ตตฺถ กตม ทุกฺข ย กายิก
อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต
กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท วุจฺจติ ทุกฺข ฯ อิติ
อิทฺจ สุข อิทฺจ ทุกฺข สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา
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อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา
เตน วุจฺจติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานาติ ฯ
[๖๘๑] ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาติ อตฺถิ
โสมนสฺส อตฺถิ โทมนสฺส ฯ ตตฺถ กตม โสมนสฺส ย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท วุจฺจติ โสมนสฺส ฯ ตตฺถ
กตม โทมนสฺส ย เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช
อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา
อิท วุจฺจติ โทมนสฺส ฯ อิติ อิทฺจ โสมนสฺส อิทฺจ โทมนสฺส
ปุพฺเพว สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา
อปฺปตา พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ
ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาติ ฯ
[๖๘๒] อทุกฺขมสุขนฺติ ย เจตสิก เนว สาต นาสาต
เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา
เวทนา เตน วุจฺจติ อทุกฺขมสุขนฺติ ฯ
[๖๘๓] อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา ยา
อุเปกฺขา อุเปกฺขนา อชฺฌุเปกฺขนา มชฺฌตฺตตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ อุเปกฺขา ฯ ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ ฯเปฯ
สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ อย สติ อิมาย อุเปกฺขาย วิวฏา
โหติ ปริสุทธฺ า ปริโยทาตา เตน วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ ฯ
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[๖๘๔] จตุตฺถนฺติ คณนานุปุพฺพโต จตุตฺถ อิท จตุตฺถ
สมาปชฺชตีติ จตุตฺถ ฯ
[๖๘๕] ฌานนฺติ อุเปกฺขา สติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา ฯ
[๖๘๖] อุปสมฺปชฺชาติ โย จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาโภ ปฏิลาโภ
ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๘๗] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๘๘] สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมาติ ตตฺถ กตมา
รูปสฺาโย ยา รูปาวจรสมาปตฺตึ สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส
วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อิมา วุจฺจนฺติ รูปสฺาโย อิมา รูปสฺาโย อติกฺกนฺโต
โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกกฺ นฺโต เตน วุจฺจติ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมาติ ฯ
[๖๘๙] ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมาติ ตตฺถ กตมา ปฏิฆสฺาโย
รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา โผฏพฺพสฺา
อิมา วุจฺจนฺติ ปฏิฆสฺาโย อิมา ปฏิฆสฺาโย
สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปตา
พฺยปฺปตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺตีกตา เตน วุจฺจติ ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมาติ ฯ
[๖๙๐] นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ ตตฺถ กตมา นานตฺตสฺาโย ยา อสมาปนฺนสฺส มโนธาตุสมงฺคิสฺส วา มโนวิฺ-
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าณธาตุสมงฺคิสฺส วา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อิมา
วุจฺจนฺติ นานตฺตสฺาโย อิมา นานตฺตสฺาโย น มนสิกโรติ
เตน วุจฺจติ นานตฺตสฺาน อมนสิการาติ ฯ
[๖๙๑] อนนฺโต อากาโสติ ตตฺถ กตโม อากาโส โย
อากาโส อากาสคต อฆ อฆคต วิวโร วิวรคต อสมฺผุฏ จตูหิ
มหาภูเตหิ อย วุจฺจติ อากาโส ตสฺมึ อากาเส จิตฺต เปติ
สณฺเปติ อนนฺต ผรติ เตน วุจฺจติ อนนฺโต อากาโสติ ฯ
[๖๙๒] อากาสานฺจายตนนฺติ อากาสานฺจายตน สมาปนฺนสฺส
วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา
ธมฺมา ฯ
[๖๙๓] อุปสมฺปชฺชาติ โย อากาสานฺจายตนสฺส ลาโภ
ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๙๔] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๖๙๕] สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิม
อากาสานฺจายตน อติกฺกนฺโต โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต
เตน วุจฺจติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ ฯ
[๖๙๖] อนนฺต วิฺาณนฺติ ตเยว อากาส วิฺาเณน
ผุฏ มนสิกโรติ อนนฺต ผรติ เตน วุจฺจติ อนนฺต วิฺาณนฺติ ฯ
[๖๙๗] วิฺาณฺจายตนนฺติ วิฺาณฺจายตน สมาปนฺนสฺส
วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ฯ
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[๖๙๘] อุปสมฺปชฺชาติ โย วิฺาณฺจายตนสฺส ลาโภ
ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๖๙๙] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๗๐๐] สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ อิม
วิฺาณฺจายตน อติกกฺ นฺโต โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต เตน
วุจฺจติ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺมาติ ฯ
[๗๐๑] นตฺถิ กิฺจีติ ตเยว วิฺาณ อภาเวติ วิภาเวติ
อนฺตรธาเปติ นตฺถิ กิฺจีติ ปสฺสติ เตน วุจฺจติ นตฺถิ กิฺจีติ ฯ
[๗๐๒] อากิฺจฺายตนนฺติ อากิฺจฺายตน สมาปนฺนสฺส
วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ฯ
[๗๐๓] อุปสมฺปชฺชาติ โย อากิฺจฺายตนสฺส ลาโภ
ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๗๐๔] วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๗๐๕] สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺมาติ อิม
อากิฺจฺายตน อติกกฺ นฺโต โหติ วีติกฺกนฺโต สมติกฺกนฺโต เตน
วุจฺจติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺมาติ ฯ
[๗๐๖] เนวสฺีนาสฺีติ ตเยว อากิฺจฺายตน สนฺตโต
มนสิกโรติ สงฺขาราวเสสสมาปตฺตึ ภาเวติ เตน วุจฺจติ
เนวสฺีนาสฺีติ ๑ ฯ
#๑ อิมสฺส นิทฺเทสสฺส อุทฺเทโส มาติกาย น ทิสฺสติ ตสฺมา อย วา นิทฺเทโส
#อติเรโก สิยา โส วา อุทฺเทโส อูโน ฯ
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[๗๐๗] เนวสฺานาสฺายตนนฺติ เนวสฺานาสฺายตน
สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา
จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา ฯ
[๗๐๘] อุปสมฺปชฺชาติ โย เนวสฺานาสฺายตนสฺส ลาโภ
ปฏิลาโภ ปตฺติ สมฺปตฺติ ผุสนา สจฺฉิกิริยา อุปสมฺปทา ฯ
[๗๐๙] วิหรตีติ อิรยิ ติ วตฺตติ ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ
วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๗๑๐] จตฺตาริ ฌานานิ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ
[๗๑๑] ตตฺถ กตม ปม ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน
โหติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ
ปม ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๒] ตตฺถ กตม ทุติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ติวงฺคิก ฌาน
โหติ ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ทุติย ฌาน
อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๑๓] ตตฺถ กตม ตติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ
สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ตติย ฌาน อวเสสา ธมฺมา
ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๔] ตตฺถ กตม จตุตฺถ ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน
โหติ อุเปกฺขา จิตตฺ สฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน
อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๕] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ วิตกฺโก วิจาโร
ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปม ฌาน อวเสสา
ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๖] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อวิตกฺก วิจารมตฺต วิเวกช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย จตุรงฺคิก ฌาน โหติ วิจาโร
ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ทุติย ฌาน อวเสสา
ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๑๗] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ติวงฺคิก ฌาน โหติ ปติ สุข จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ตติย ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๘] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา
อิท วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๙] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปฺจม ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
[๗๒๐] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๒๑] จตฺตาริ ฌานานิ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ
[๗๒๒] ตตฺถ กตม ปม ฌาน อิธ ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตสฺส เอกคฺคตา
อิท วุจฺจติ ปม ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๒๓] ตตฺถ กตม ทุติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ติวงฺคิก ฌาน โหติ ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ
ทุติย ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๒๔] ตตฺถ กตม ตติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ทุวงฺคิก ฌาน โหติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ
ตติย ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๒๕] ตตฺถ กตม จตุตฺถ ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ
จตุตฺถ ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๒๖] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ วิตกฺโก
วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปม ฌาน
อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๒๗] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
อวิตกฺก วิจารมตฺต วิเวกช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย จตุรงฺคิก ฌาน
โหติ วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ทุติย
ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ๐
[๗๒๘] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
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วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ติวงฺคิก ฌาน โหติ
ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ตติย ฌาน อวเสสา
ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๒๙] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ สุข
จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน อวเสสา ธมฺมา
ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๓๐] อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา
จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปฺจม ฌาน อวเสสา ธมฺมา
ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๓๑] จตฺตาริ ฌานานิ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ
[๗๓๒] ตตฺถ กตม ปม ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย
ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปม ฌาน อวเสสา ธมฺมา
ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ทุติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา
จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปฺจม ฌาน อวเสสา ธมฺมา
ฌานสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺา*นาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส
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กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ
สมเย ทุวงฺคิก ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท
วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๓๓] จตฺตาริ ฌานานิ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ
[๗๓๔] ตตฺถ กตม ปม ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน
โหติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท
วุจฺจติ ปม ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ
กตม ทุติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
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วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก
ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปฺจม
ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๓๕] จตฺตาริ ฌานานิ ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย
ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ
[๗๓๖] ตตฺถ กตม ปม ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปาวจร ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน
โหติ วิตกฺโก วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท
วุจฺจติ ปม ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ
กตม ทุติย ฌาน อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปาวจร ฌาน
ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก ทิฏธมฺมสุขวิหาร
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
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ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก
ฌาน โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ ปฺจม
ฌาน อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
อรูปาวจร ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ทุวงฺคิก ฌาน
โหติ อุเปกฺขา จิตฺตสฺส เอกคฺคตา อิท วุจฺจติ จตุตฺถ ฌาน
อวเสสา ธมฺมา ฌานสมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๗๓๗] จตฺตาริ ฌานานิ อิธ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ
สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ
อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ จตุนฺน ฌานาน กติ กุสลา กติ อกุสลา
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กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๗๓๘] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ตีณิ ฌานา เอตฺถุปฺปนฺน
สุข เวทน เปตฺวา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา จตุตฺถ
ฌาน เอตฺถุปฺปนฺน อทุกฺขมสุข เวทน เปตฺวา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺต ฯ สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา สิยา
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลฏิ อสงฺกิเลสิกา ฯ ปม ฌาน
เอตฺถุปฺปนฺเน วิตกฺกวิจาเร เปตฺวา สวิตกฺกสวิจาร ตีณิ ฌานา
อวิตกฺกอวิจารา ฯ เทฺว ฌานา เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ เปตฺวา ปติสหคตา
ตีณิ ฌานา เอตฺถุปฺปนฺน สุข เปตฺวา สุขสหคตา จตุตฺถ ฌาน
เอตฺถุปฺปนฺน อุเปกฺข เปตฺวา อุเปกฺขาสหคต ฯ เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา
อาจยคามิโน สิยา อปจยคามิโน สิยา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน
สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา สิยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา
สิยา มหคฺคตา สิยา อปฺปมาณา ฯ ตีณิ ฌานา น วตฺตพฺพา
ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป สิยา อปฺปมาณารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา อปฺปมาณารมฺมณาติ จตุตฺถ ฌาน สิยา
ปริตฺตารมฺมณ สิยา มหคฺคตารมฺมณ สิยา อปฺปมาณารมฺมณ
สิยา น วตฺตพฺพ ปริตฺตารมฺมณนฺติป มหคฺคตารมฺมณนฺติป อปฺป-
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มาณารมฺมณนฺติป ฯ สิยา มชฺฌิมา สิยา ปณีตา สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ ตีณิ ฌานา น มคฺคารมฺมณา สิยา
มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคเหตุกาติป
มคฺคาธิปติโนติป จตุตฺถ ฌาน สิยา มคฺคารมฺมณ สิยา มคฺคเหตุก
สิยา มคฺคาธิปติ สิยา น วตฺตพฺพ มคฺคารมฺมณนฺติป มคฺคเหตุกนฺติป
มคฺคาธิปตีติป ฯ สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา
อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
ตีณิ ฌานา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป จตุตฺถ ฌาน สิยา อตีตารมฺมณ สิยา
อนาคตารมฺมณ สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณ สิยา น วตฺตพฺพ
อตีตารมฺมณนฺติป อนาคตารมฺมณนฺติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณนฺติป ฯ สิยา
อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ ตีณิ ฌานา
พหิทฺธารมฺมณา จตุตฺถ ฌาน สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณ สิยา
พหิทฺธารมฺมณ สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณ สิยา น วตฺตพฺพ
อชฺฌตฺตารมฺมณนฺติป พหิทฺธารมฺมณนฺติป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณนฺติป ฯ
อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๗๓๙] น เหตู สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา
เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว น จ เหตู น วตฺตพฺพา
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู น
เหตู สเหตุกา ฯ สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 368

อรูปา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ
น วิฺเยฺยา ฯ โน อาสวา สิยา สาสวา สิยา อนาสวา
อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา จาติ สิยา
สาสวา เจว โน จ อาสวา สิยา น วตฺตพฺพา สาสวา เจว
โน จ อาสวาติ น วตฺตพฺพา อาสวา เจว อาสวสมฺปยุตฺตา
จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป สิยา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา
สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ โน สฺโชนา
ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน
นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา
เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน
จิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
จิตฺตสสฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา
สิยา อุปาทินฺนา สิยา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา ฯเปฯ โน
กิเลสา ฯเปฯ
[๗๔๐] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ
ปม ฌาน เอตฺถุปฺปนฺน วิตกฺก เปตฺวา สวิตกฺก ตีณิ ฌานา
อวิตกฺกา ฯ ปม ฌาน เอตฺถุปฺปนฺน วิจาร เปตฺวา สวิจาร
ตีณิ ฌานา อวิจารา ฯ เทฺว ฌานา เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ เปตฺวา
สปฺปติกา เทฺว ฌานา อปฺปติกา ฯ เทฺว ฌานา เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ
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เปตฺวา ปติสหคตา เทฺว ฌานา น ปติสหคตา ฯ ตีณิ ฌานา
เอตฺถุปฺปนฺน สุข เปตฺวา สุขสหคตา จตุตฺถ ฌาน น สุขสหคต ฯ
จตุตฺถ ฌาน เอตฺถุปฺปนฺน อุเปกฺข เปตฺวา อุเปกฺขาสหคต ตีณิ
ฌานา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ น กามาวจรา สิยา รูปาวจรา
สิยา น รูปาวจรา ฯ ตีณิ ฌานา น อรูปาวจรา จตุตฺถ
ฌาน สิยา อรูปาวจร สิยา น อรูปาวจร ฯ สิยา ปริยาปนฺนา
สิยา อปริยาปนฺนา สิยา นิยฺยานิกา สิยา อนิยยฺ านิกา สิยา
นิยตา สิยา อนิยตา สิยา สอุตฺตรา สิยา อนุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
ฌานวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
อปฺปมฺาวิภงฺโค
[๗๔๑] จตสฺโส อปฺปมฺาโย ฯ อิธ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสา เอก ทิส
ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุตยิ  ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก กรุณาสหคเตน เจตสา
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วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรติ ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหรติ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทธฺ มโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก มุทิตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต
โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ
[๗๔๒] กถฺจ ภิกขฺ ุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ เสยฺยถาป นาม เอก ปุคฺคล ปย มนาป ทิสฺวา เมตฺตาเยยฺยx
เอวเมว สพฺเพ สตฺเต เมตฺตาย ผรติ ฯ
[๗๔๓] ตตฺถ กตมา เมตฺตา ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา
เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา ฯ ตตฺถ
กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย เมตฺตาย สหคต โหติ
สหชาต สสฏ สมฺปยุตตฺ  เตน วุจฺจติ เมตฺตาสหคเตน เจตสาติ ฯ
เอก ทิสนฺติ ปุรตฺถิม วา ทิส ปจฺฉิม วา ทิส อุตฺตร วา
ทิส ทกฺขิณ วา ทิส อุทธฺ  วา อโธ วา ติริย วา วิทิส วา ฯ
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ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิริยติ วตฺตติ ปาเลติ
ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ ตถา ทุติยนฺติ
ยเถว เอก ทิส ตถา ทุติย ทิส ตถา ตติย ทิส ตถา จตุตฺถ ทิส
ตถา อุทฺธ ตถา อโธ ตถา ติริย ตถา วิทิส ฯ สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลกนฺติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
อเสส นิสฺเสส ปริยาทาย วจนเมต สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลกนฺติ ฯ เมตฺตาสหคเตน เจตสาติ ตตฺถ กตมา เมตฺตา
ยา สตฺเตสุ เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ เมตฺตา ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส
ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต อิท จิตฺต
อิมาย เมตฺตาย สหคต โหติ สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต เตน
วุจฺจติ เมตฺตาสหคเตน เจตสาติ ฯ วิปุเลนาติ ย วิปุล ต มหคฺคต
ย มหคฺคต ต อปฺปมาณ ย อปฺปมาณ โส อเวโร โย อเวโร
โส อพฺยาปชฺโฌ ฯ ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ
อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๗๔๔] กถฺจ ภิกขฺ ุ กรุณาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ เสยฺยถาป นาม เอก ปุคฺคล ทุคฺคต ทุรเุ ปต ทิสฺวา
กรุณาเยยฺย เอวเมว สพฺเพ สตฺเต กรุณาย ผรติ ฯ
[๗๔๕] ตตฺถ กตมา กรุณา ยา สตฺเตสุ กรุณา กรุณายนา
กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา ฯ ตตฺถ
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กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย กรุณาย สหคต โหติ
สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ กรุณาสหคเตน เจตสาติ ฯ
เอก ทิสนฺติ ปุรตฺถิม วา ทิส ปจฺฉิม วา ทิส อุตฺตร วา
ทิส ทกฺขิณ วา ทิส อุทธฺ  วา อโธ วา ติริย วา วิทิส วา ฯ
ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมจุ ฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิรยิ ติ วตฺตติ
ปาเลติ ยเปติ ยาเปติ จรติ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
ตถา ทุติยนฺติ ยเถว เอก ทิส ตถา ทุติย ทิส ตถา ตติย
ทิส ตถา จตุตฺถ ทิส ตถา อุทฺธ ตถา อโธ ตถา ติริย ตถา
วิทิส ฯ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลกนฺติ สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทาย วจนเมต สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลกนฺติ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสาติ ตตฺถ
กตมา กรุณา ยา สตฺเตสุ กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต
กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา ตตฺถ กตม จิตฺต
ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท
วุจฺจติ จิตฺต อิท จิตฺต อิมาย กรุณาย สหคต โหติ สหชาต
สสฏ สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ กรุณาสหคเตน เจตสาติ ฯ
วิปุเลนาติ ย วิปุล ต มหคฺคต ย มหคฺคต ต อปฺปมาณ
ย อปฺปมาณ โส อเวโร โย อเวโร โส อพฺยาปชฺโฌ ฯ ผริตฺวาติ
ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิรยิ ติ ฯเปฯ วิหรติ เตน
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วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๗๔๖] กถฺจ ภิกฺขุ มุทิตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ เสยฺยถาป นาม เอก ปุคฺคล ปย มนาป ทิสฺวา มุทิโต
อสฺส เอวเมว สพฺเพ สตฺเต มุทิตาย ผรติ ฯ
[๗๔๗] ตตฺถ กตมา มุทิตา ยา สตฺเตสุ มุทติ า มุทิตายนา
มุทิตายิตตฺต มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทติ า ฯ ตตฺถ
กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย มุทิตาย สหคต โหติ
สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ มุทิตาสหคเตน เจตสาติ ฯ
เอก ทิสนฺติ ปุรตฺถิม วา ทิส ปจฺฉิม วา ทิส อุตฺตร วา ทิส
ทกฺขิณ วา ทิส อุทฺธ วา อโธ วา ติริย วา วิทิส วา ฯ
ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ
เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ ตถา ทุติยนฺติ ยเถว เอก ทิส ตถา
ทุติย ทิส ตถา ตติย ทิส ตถา จตุตฺถ ทิส ตถา อุทฺธ ตถา
อโธ ตถา ติริย ตถา วิทิส ฯ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต
โลกนฺติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส นิสฺเสส ปริยาทาย
วจนเมต สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลกนฺติ ฯ มุทติ าสหคเตน
เจตสาติ ตตฺถ กตมา มุทิตา ยา สตฺเตสุ มุทิตา มุทิตายนา
มุทิตายิตตฺต มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา ตตฺถ
กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
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อิท วุจฺจติ จิตฺต อิท จิตฺต อิมาย มุทิตาย สหคต โหติ
สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต เตน วุจฺจติ มุทิตาสหคเตน เจตสาติ ฯ
วิปุเลนาติ ย วิปุล ต มหคฺคต ย มหคฺคต ต อปฺปมาณ
ย อปฺปมาณ โส อเวโร โย อเวโร โส อพฺยาปชฺโฌ ฯ
ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ
เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ
[๗๔๘] กถฺจ ภิกขฺ ุ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ เสยฺยถาป นาม เอก ปุคฺคล เนว มนาป น อมนาป
ทิสฺวา อุเปกฺขโก อสฺส เอวเมว สพฺเพ สตฺเต อุเปกฺขาย ผรติ ฯ
[๗๔๙] ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา ยา สตฺเตสุ อุเปกฺขา
อุเปกฺขายนา อุเปกฺขายิตตฺต อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
อุเปกฺขา ฯ ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา
มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต ฯ อิท จิตฺต อิมาย อุเปกฺขาย
สหคต โหติ สหชาต สสฏ สมฺปยุตตฺ  เตน วุจฺจติ อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสาติ ฯ เอก ทิสนฺติ ปุรตฺถิม วา ทิส ปจฺฉิม วา
ทิส อุตฺตร วา ทิส ทกฺขิณ วา ทิส อุทฺธ วา อโธ วา ติริย วา
วิทิส วา ฯ ผริตฺวาติ ผริตฺวา อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิริยติ
ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ ตถา ทุติยนฺติ ยเถว
เอก สทิ ตถา ทุติย ทิส ตถา ตติย ทิส ตถา จตุตฺถ ทิส
ตถา อุทฺธ ตถา อโธ ตถา ติริย ตถา วิทิส ฯ สพฺพธิ
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สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลกนฺติ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ อเสส
นิสฺเสส ปริยาทาย วจนเมต สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต
โลกนฺติ ฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสาติ ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา
ยา สตฺเตสุ อุเปกฺขา อุเปกฺขายนา อุเปกฺขายิตตฺต อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ อุเปกฺขา ตตฺถ กตม จิตฺต ย จิตฺต
มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ จิตฺต
อิท จิตฺต อิมาย อุเปกฺขาย สหคต โหติ สหชาต สสฏ สมฺปยุตฺต
เตน วุจฺจติ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสาติ ฯ วิปุเลนาติ ย วิปลุ 
ต มหคฺคต ย มหคฺคต ต อปฺปมาณ ย อปฺปมาณ โส
อเวโร โย อเวโร โส อพฺยาปชฺโฌ ฯ ผริตฺวาติ ผริตฺวา
อธิมุจฺจิตฺวา ฯ วิหรตีติ อิริยติ ฯเปฯ วิหรติ เตน วุจฺจติ
วิหรตีติ ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๗๕๐] จตสฺโส อปฺปมฺาโย เมตฺตา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา ฯ
[๗๕๑] ตตฺถ กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา
เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา
ธมฺมา เมตฺตาย สมฺปยุตตฺ า ฯ ตตฺถ กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
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ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ
สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย สมฺปยุตตฺ า ฯ ตตฺถ
กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อวิตกฺก วิจารมตฺต วิเวกช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
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ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๒] ตตฺถ กตมา กรุณา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา
กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา
กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา กรุณา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย
กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจจฺ ติ
กรุณา อวเสสา ธมฺมา กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา
กรุณา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา กรุณาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณา
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เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา กรุณาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อวิตกฺก วิจารมตฺต วิเวกช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา
กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา
กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา
กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา
กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา กรุณายนา^
กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา
กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๓] ตตฺถ กตมา มุทิตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทติ าสหคต ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทติ ายนา
มุทิตายิตตฺต มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทติ า อวเสสา
ธมฺมา มุทิตาย สมฺปยุตตฺ า ฯ ตตฺถ กตมา มุทติ า อิธ ภิกฺขุ
ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
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ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต ยา ตสฺมึ
สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย สมฺปยุตตฺ า ฯ ตตฺถ
กตมา มุทิตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต มุทิตา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต มุทิตา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทติ าย สมฺปยุตฺตา ฯ
อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อวิตกฺก วิจารมตฺต วิเวกช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
มุทิตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต
มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
มุทิตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต
มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
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ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต มุทิตา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๔] ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา
อุเปกฺขายนา อุเปกฺขายิตตฺต อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
อุเปกฺขา อวเสสา ธมฺมา อุเปกฺขาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๕] จตสฺโส อปฺปมฺาโย เมตฺตา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา ฯ
[๗๕๖] ตตฺถ กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย
เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา
เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
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เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ
เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา
อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๗] ตตฺถ กตมา กรุณา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ
สมเย กรุณา กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ กรุณา อวเสสา ธมฺมา กรุณาย สมฺปยุตตฺ า ฯ ตตฺถ
กตมา กรุณา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
กรุณาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
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ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย กรุณา
กรุณายนา กรุณายิตตฺต กรุณา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ กรุณา
อวเสสา ธมฺมา กรุณาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๘] ตตฺถ กตมา มุทิตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
มุทิตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา
อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ มุทิตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต
มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา มุทิตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย
มุทิตา มุทิตายนา มุทิตายิตตฺต มุทิตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจจฺ ติ
มุทิตา อวเสสา ธมฺมา มุทิตาย สมฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๕๙] ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา
อุเปกฺขายนา อุเปกฺขายิตตฺต อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
อุเปกฺขา อวเสสา ธมฺมา อุเปกฺขาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๗๖๐] จตสฺโส อปฺปมฺาโย เมตฺตา กรุณา มุทิตา
อุเปกฺขา ฯ
[๗๖๑] ตตฺถ กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปาวจร
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก ทิฏธมฺมสุขวิหาร
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา เมตฺตา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย
รูปาวจร ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ยา ตสฺมึ สมเย เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต
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เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ เมตฺตา อวเสสา ธมฺมา เมตฺตาย
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตมา กรุณา ฯเปฯ ตตฺถ กตมา มุทิตา ฯเปฯ
ตตฺถ กตมา อุเปกฺขา อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย รูปาวจร ฌาน ภาเวติ
กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก ทิฏธมฺมสุขวิหาร สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต
ยา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา อุเปกฺขายนา อุเปกฺขายิตตฺต อุเปกฺขา
เจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ อุเปกฺขา อวเสสา ธมฺมา อุเปกฺขาย
สมฺปยุตฺตา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๗๖๒] จตสฺโส อปฺปมฺาโย ฯ อิธ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสา เอก ทิส
ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุตยิ  ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก กรุณาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรติ ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหรติ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก มุทติ าสหคเตน เจตสา วิปุเลน
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มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย
ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ จตุนฺน
อปฺปมฺาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ
กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๗๖๓] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา อุเปกฺขา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ฯ สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย สิยา
สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา
อุเปกฺขา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย สิยา ปติสหคตา
สิยา สุขสหคตา น อุเปกฺขาสหคตา สิยา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติ
อุเปกฺขา อุเปกฺขาสหคตา ฯ เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา อาจยคามิโน สิยา
เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน เนวเสกฺขานาเสกฺขา มหคฺคตา น
วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป อปฺปมาณารมฺมณาติป มชฺฌิมา อนิยตา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป
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มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา
สิยา อุปฺปาทิโน สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา
น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป
สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา
พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๗๖๔] เมตฺตา เหตุ ติสฺโส อปฺปมฺาโย น เหตู ฯ สเหตุกา
เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ เมตฺตา เหตุ เจว สเหตุกา จ ติสฺโส อปฺปมฺาโย
น วตฺตพฺพา เหตู เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว
น จ เหตู ฯ เมตฺตา เหตุ เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ ติสฺโส
อปฺปมฺาโย น วตฺตพฺพา เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา
เจว น จ เหตู ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย น เหตู
สเหตุกา เมตฺตา น วตฺตพฺพา น เหตุ สเหตุกาติป น เหตุ
อเหตุกาติป ฯ
[๗๖๕] สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา อรูปา
โลกิยา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ โน อาสวา
สาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา
จาติ สาสวา เจว โน จ อาสวา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ
โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯเปฯ โน
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ปรามาสา ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน จิตฺตานุปริวตฺติโน
จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน
จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา สิยา อุปาทินฺนา
สิยา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ
[๗๖๖] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา น
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ติสฺโส
อปฺปมฺาโย สิยา สวิตกฺกา สิยา อวิตกฺกา อุเปกฺขา อวิตกฺกา ฯ
ติสฺโส อปฺปมฺาโย สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา อุเปกฺขา
อวิจารา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา
อุเปกฺขา อปฺปติกา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย สิยา ปติสหคตา(
สิยา น ปติสหคตา อุเปกฺขา น ปตสิ หคตา ฯ ติสฺโส อปฺปมฺาโย
สุขสหคตา อุเปกฺขา น สุขสหคตา ฯ อุเปกฺขา อุเปกฺขาสหคตา
ติสฺโส อปฺปมฺาโย น อุเปกฺขาสหคตา ฯ น
กามาวจรา รูปาวจรา น อรูปาวจรา ปริยาปนฺนา อนิยฺยานิกา
อนิยตา สอุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
อปฺปมฺาวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
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สิกฺขาปทวิภงฺโค
[๗๖๗] ปฺจ สิกขฺ าปทานิ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
สิกฺขาปท มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
[๗๖๘] ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ
สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต
ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย ปาณาติปาตา
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา
เวรมณี สิกขฺ าปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯ
ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ สมเย
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต
ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท
อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา
เวรมณี สิกขฺ าปท ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส
ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา
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เวรมณี สิกขฺ าปท ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส
ยา ตสฺมึ สมเย ปาณาติปาตา อารติ วิรติ ปฏิวริ ติ เวรมณี
อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท
วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ
สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี
สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป อิท
วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
[๗๖๙] ตตฺถ กตม อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท ฯเปฯ
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กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท ฯเปฯ มุสาวาทา เวรมณี
สิกฺขาปท ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ
สมเย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี
อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท
วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกขฺ าปท อวเสสา
ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย เจตนา สฺเจตนา
สฺเจตยิตตฺต อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี
สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ สมเย
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา วิรมนฺตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
ตตฺถ กตม สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
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ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา อารติ
วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม
เสตุฆาโต อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี
สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ สมเย
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา วิรมนฺตสฺส ยา
ตสฺมึ สมเย เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อิท วุจฺจติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เจตนาย
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี
สิกฺขาปท ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมนฺตสฺส ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป อิท
วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
[๗๗๐] ปฺจ สิกฺขาปทานิ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกขฺ าปท กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
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สิกฺขาปท มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
[๗๗๑] ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ
สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต หีน มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย วิริยาธิปเตยฺย
จิตฺตาธิปเตยฺย วีมสาธิปเตยฺย ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต
วิริยาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม
ปณีต วีมสาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส
ยา ตสฺมึ สมเย ปาณาติปาตา อารติ วิรติ ปฏิวริ ติ เวรมณี
อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท
วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต หีน มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย วิริยาธิปเตยฺย
จิตฺตาธิปเตยฺย วีมสาธิปเตยฺย ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต
วิริยาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม
ปณีต วีมสาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส
ยา ตสฺมึ สมเย เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อิท วุจฺจติ
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท อวเสสา ธมฺมา เจตนาย
สมฺปยุตฺตา ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท
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ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต หีน มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย วิริยาธิปเตยฺย
จิตฺตาธิปเตยฺย วีมสาธิปเตยฺย ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต
วิริยาธิปเตยฺย หีน มชฺฌมิ  ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต
วีมสาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ผสฺโส
ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป อิท วุจจฺ ติ ปาณาติปาตา เวรมณี
สิกฺขาปท ฯ ตตฺถ กตม ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ยสฺมึ
สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน หีน มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย
วิริยาธิปเตยฺย จิตฺตาธิปเตยฺย ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน
มชฺฌิม ปณีต วิรยิ าธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย
หีน มชฺฌิม ปณีต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย
ปาณาติปาตา อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิริยา อกรณ
อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา
เวรมณี สิกขฺ าปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
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อวิกฺเขโป อิท วุจฺจติ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ฯ
[๗๗๒] ตตฺถ กตม อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท ฯเปฯ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท ฯเปฯ มุสาวาทา เวรมณี
สิกฺขาปท ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี สิกฺขาปท
ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต หีน มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย วิริยาธิปเตยฺย
จิตฺตาธิปเตยฺย วีมสาธิปเตยฺย ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต
วิริยาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม
ปณีต วีมสาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตตฺ า ฯเปฯ ผสฺโส ฯเปฯ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท ฯ ตตฺถ กตม สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขา-
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สหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน หีน
มชฺฌิม ปณีต ฉนฺทาธิปเตยฺย วิริยาธิปเตยฺย จิตฺตาธิปเตยฺย
ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต วิริยาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม
ปณีต จิตฺตาธิปเตยฺย หีน มชฺฌิม ปณีต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
วิรมนฺตสฺส ยา ตสฺมึ สมเย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า อกรณ อนชฺฌาปตฺติ
เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท อวเสสา ธมฺมา เวรมณิยา สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อวเสสา ธมฺมา เจตนาย สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ ผสฺโส ฯเปฯ ปคฺคาโห
อวิกฺเขโป อิท วุจฺจติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี
สิกฺขาปท ฯ
[๗๗๓] กตเม ธมฺมา สิกฺขา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา สิกฺขา ฯ
กตเม ธมฺมา สิกฺขา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต
าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขา-
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สหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา
สิกฺขา ฯ กตเม ธมฺมา สิกฺขา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ ฯเปฯ อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา สิกฺขา ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๗๗๔] ปฺจ สิกขฺ าปทานิ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขฺ าปท
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
สิกฺขาปท มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณี สิกขฺ าปท ฯ ปฺจนฺน สิกฺขาปทาน กติ กุสลา กติ
อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๗๗๕] กุสลาเยว สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา วิปากธมฺมธมฺมา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สวิตกฺกสวิจารา สิยา
ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา เนวทสฺสเนน
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นภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
อาจยคามิโน เนวเสกฺขานาเสกฺขา ปริตฺตา ปริตตฺ ารมฺมณา มชฺฌิมา
อนิยตา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา
อุปฺปาทิโนติ สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา พหิทฺธารมฺมณา อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๗๗๖] น เหตู สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา เหตู
เจว สเหตุกา จาติ สเหตุกา เจว น จ เหตู น วตฺตพฺพา เหตู
เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จาติ เหตุสมฺปยุตฺตา เจว น จ เหตู น
เหตู สเหตุกา ฯ สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา
อรูปา โลกิยา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ โน
อาสวา สาสวา อาสววิปฺปยุตฺตา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
สาสวา จาติ สาสวา เจว โน จ อาสวา น วตฺตพฺพา อาสวา
เจว อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ฯ โน สฺโชนา ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ
โน โอฆา ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา
ฯเปฯ สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตสสฏา จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน จิตฺตานุปริวตฺติโน
จิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตสสฏ-
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สมุฏานานุปริวตฺติโน พาหิรา นุปาทา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา
ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา นภาวนาย
ปหาตพฺพา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา
สวิตกฺกา สวิจารา สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา สิยา
ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา น สุขสหคตา
สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา กามาวจรา น
รูปาวจรา น อรูปาวจรา ปริยาปนฺนา อนิยฺยานิกา อนิยตา
สอุตฺตรา อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก ฯ
สิกฺขาปทวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
ปฏิสมฺภิทาวิภงฺโค
[๗๗๗] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ อตฺเถ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ธมฺเม าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๗๘] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ทุกฺเข าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกขฺ สมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรเธ าณ
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อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๗๙] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ เหตุมฺหิ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เหตุผเล าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๐] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ เย ธมฺมา ชาตา ภูตา
สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ
อตฺถปฏิสมฺภิทา เยหิ ธมฺเมหิ เต ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา
นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา เตสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๑] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ชรามรเณ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ชรามรณสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ชรามรณนิโรเธ
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
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[๗๘๒] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ชาติยา าณ ฯเปฯ
ภเว าณ ฯเปฯ อุปาทาเน าณ ฯเปฯ ตณฺหาย าณ ฯเปฯ
เวทนาย าณ ฯเปฯ ผสฺเส าณ ฯเปฯ สฬายตเน าณ
ฯเปฯ นามรูเป าณ ฯเปฯ วิฺาเณ าณ ฯเปฯ สงฺขาเรสุ
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา สงฺขารสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
สงฺขารนิโรเธ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๓] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ตตฺถ กตมา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
อิธ ภิกฺขุ ธมฺม ชานาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ
อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล อย วุจฺจติ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
โส ตสฺส ตสฺเสว ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ อย
อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ อย
วุจฺจติ อตฺถปฏิสมฺภิทา ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
สุตฺตนฺตภาชนีย ฯ
[๗๘๔] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา
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ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต
าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย
วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เตส
วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร
กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต
าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ
อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย
วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
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เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา
เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตตฺ าภิลาเป าณ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ
าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทา
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย
อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ
ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร
ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ
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าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา
ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺตปิ ฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา กุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๕] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อกุสลา
ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา
ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
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เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ โสมนสฺสสหคต
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต
สสงฺขาเรน ฯเปฯ โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต ฯเปฯ โทมนสฺสสหคต
ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา อกุสลา
อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เตส วิปาเก าณ
อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ
ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน
ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๖] ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
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ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย
กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา
อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺตยิ า เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺตปิ ฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม
ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก โสตวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต
สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต
คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปนฺน โหติ
สุขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา
โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ สุขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย
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โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ
อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ
ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน
ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา
ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา
วิปากา มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา
วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต
โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา
โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร
ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ
าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา
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ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา
วิปากา มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา
โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ ปติ โหติ สุข
โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ โสมนสฺสนิ ฺทฺริย
โหติ ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ
ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺตปิ ฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม
ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ
อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย
ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ
อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
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อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา
อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส
ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ
อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส
ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปากา มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตตฺ ิยา
เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตตฺ าภิลาเป าณ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ
าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
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ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ
อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ
ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน
ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ
าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา
ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส
อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตตฺ ิยา
เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตตฺ าภิลาเป าณ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ
าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย
นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ
อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย
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อกุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก จกฺขุวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต รูปารมฺมณ ฯเปฯ โสตวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต สทฺทารมฺมณ ฯเปฯ ฆานวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต คนฺธารมฺมณ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต รสารมฺมณ ฯเปฯ กายวิฺาณ
อุปฺปนฺน โหติ ทุกฺขสหคต โผฏพฺพารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ ทุกฺข
โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ ทุกฺขินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ
ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน
ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ
าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา
อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺตปิ ฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม
ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อกุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา
อุปจิตตฺตา วิปากา มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา วา ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ๕
ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
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โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก
โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ
มนินฺทฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา
ยาย นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ
ชานาติ อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๗] ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย
มโนธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
อุเปกฺขาสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ โผฏพฺพารมฺมณา
วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก
โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย
โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย นิรุตตฺ ิยา
เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตตฺ าภิลาเป าณ
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นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ อิมานิ
าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ
กมฺมวิปากา โสมนสฺสสหคตา รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา
วา ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา
เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา อุเปกฺขาสหคตา
รูปารมฺมณา วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณา วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ
จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺส
เอกคฺคตา โหติ วิริยินฺทรฺ ิย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ มนินทฺ ฺริย
โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺรยิ  โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย
นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ
อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 414

มโนวิฺาณธาตุ อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา
น จ กมฺมวิปากา โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
โสมนสฺสสหคตา าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ โสมนสฺสสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา
สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา ฯเปฯ
อุเปกฺขาสหคตา าณสมฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา
าณวิปฺปยุตฺตา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตา าณวิปฺปยุตฺตา สสงฺขาเรน
ฯเปฯ รูปาวจร ฌาน ภาเวติ ฯเปฯ อรูปาวจร ฌาน ภาเวติ
กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก ทิฏธมฺมสุขวิหาร
สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ยาย
นิรุตฺติยา เตส ธมฺมาน ปฺตฺติ โหติ ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป
าณ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทา เยน าเณน ตานิ าณานิ ชานาติ
อิมานิ าณานิ อิทมตฺถโชตกานีติ าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ
[๗๘๘] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา กามาวจรกุสลโต จตูสุ าณสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ กิริยโต จตูสุ
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าณสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ อตฺถปฏิสมฺภิทา
เอเตสุ เจว อุปฺปชฺชติ จตูสุ จ มคฺเคสุ จตูสุ จ ผเลสุ อุปฺปชฺชติ ฯ
อภิธมฺมภาชนีย ฯ
[๗๘๙] จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ จตุนฺน ปฏิสมฺภทิ าน กติ
กุสลา กติ อกุสลา กติ อพฺยากตา ฯเปฯ กติ สรณา กติ อรณา ฯ
[๗๙๐] สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ ติสโฺ ส
ปฏิสมฺภิทา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อนุปาทินฺนุปาทานิยา
อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา
อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สิยา อสงฺกิลิฏอสงฺกิเลสิกา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา สวิตกฺกสวิจารา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา
อวิตกฺกอวิจารา ฯ สิยา ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเหตุกา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา สิยา อาจยคามิโน
สิยา เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา
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อาจยคามินี สิยา อปจยคามินี สิยา เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา เสกฺขา สิยา อเสกฺขา สิยา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา ปริตฺตา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา ปริตฺตา สิยา
อปฺปมาณา ฯ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปริตฺตารมฺมณา ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา
สิยา ปริตฺตารมฺมณา สิยา มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา มชฺฌิมา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา
มชฺฌิมา สิยา ปณีตา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อนิยตา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา สมฺมตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ นิรตุ ฺติปฏิสมฺภิทา
น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปตินีติป
อตฺถปฏิสมฺภิทา น มคฺคารมฺมณา สิยา มคฺคเหตุกา สิยา
มคฺคาธิปตินี สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปตินีติป เทฺว
ปฏิสมฺภิทา สิยา มคฺคารมฺมณา น มคฺคเหตุกา สิยา มคฺคาธิปติโน
สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ ติสฺโส
ปฏิสมฺภิทา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา
อุปฺปาทิโนติ อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา สิยา
อุปฺปาทินี ฯ สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เทฺว ปฏิสมฺภิทา สิยา
อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา สิยา
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ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป
อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ สิยา อชฺฌตฺตา สิยา
พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา พหิทฺธารมฺมณา
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา พหิทฺธารมฺมณา
สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ อนิทสฺสนอปฺปฏิฆา ฯ
[๗๙๑] เหตู สเหตุกา เหตุสมฺปยุตฺตา เหตู เจว สเหตุกา จ
เหตู เจว เหตุสมฺปยุตฺตา จ น วตฺตพฺพา น เหตู สเหตุกาติป
น เหตู อเหตุกาติป ฯ สปฺปจฺจยา สงฺขตา อนิทสฺสนา อปฺปฏิฆา
อรูปา ติสโฺ ส ปฏิสมฺภิทา โลกิยา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา
โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น
วิฺเยฺยา ฯ
[๗๙๒] โน อาสวา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา สาสวา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา สาสวา สิยา อนาสวา ฯ อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ ติสฺโส
ปฏิสมฺภิทา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว สาสวา จาติ สาสวา เจว
โน จ อาสวา อตฺถปฏิสมฺภิทา น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
สาสวา จาติ สิยา สาสวา เจว โน จ อาสวา สิย น วตฺตพฺพา
สาสวา เจว โน จ อาสวาติ ฯ น วตฺตพฺพา อาสวา เจว
อาสวสมฺปยุตฺตา จาติป อาสวสมฺปยุตฺตา เจว โน จ อาสวาติป ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา
อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา สิยา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ฯ
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[๗๙๓] โน สฺโชนา ฯเปฯ โน คนฺถา ฯเปฯ โน โอฆา
ฯเปฯ โน โยคา ฯเปฯ โน นีวรณา ฯเปฯ โน ปรามาสา ฯเปฯ
สารมฺมณา โน จิตฺตา เจตสิกา จิตฺตสมฺปยุตฺตา จิตฺตสสฏา
จิตฺตสมุฏานา จิตฺตสหภุโน จิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตสสฏสมุฏานา
จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
พาหิรา นุปาทา อนุปาทินฺนา ฯ นุปาทานา
ฯเปฯ โน กิเลสา ฯเปฯ
[๗๙๔] น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา น ภาวนาย ปหาตพฺพา
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา สวิตกฺกา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา สวิตกฺกา
สิยา อวิตกฺกา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภทิ า สวิจารา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา สวิจารา สิยา อวิจารา ฯ สิยา สปฺปติกา สิยา อปฺปติกา
สิยา ปติสหคตา สิยา น ปติสหคตา สิยา สุขสหคตา สิยา น
สุขสหคตา สิยา อุเปกฺขาสหคตา สิยา น อุเปกฺขาสหคตา ฯ
ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา กามาวจรา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา กามาวจรา
สิยา น กามาวจรา ฯ น รูปาวจรา น อรูปาวจรา ฯ ติสฺโส
ปฏิสมฺภิทา ปริยาปนฺนา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา ปริยาปนฺนา สิยา
อปริยาปนฺนา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภทิ า อนิยฺยานิกา อตฺถปฏิสมฺภิทา
สิยา นิยฺยานิกา สิยา อนิยฺยานิกา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา อนิยตา
อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา นิยตา สิยา อนิยตา ฯ ติสฺโส ปฏิสมฺภิทา
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สอุตฺตรา อตฺถปฏิสมฺภิทา สิยา สอุตฺตรา สิยา อนุตฺตรา ฯ
อรณาติ ฯ
ปฺหาปุจฺฉก
ปฏิสมฺภิทาวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
าณวิภงฺโค
[๗๙๕] เอกวิเธน าณวตฺถุ ฯ ปฺจ วิฺาณา น เหตู
อเหตุกา เหตุวิปฺปยุตฺตา สปฺปจฺจยา สงฺขตา อรูปา โลกิยา
สาสวา สฺโชนิยา คนฺถนิยา โอฆนิยา โยคนิยา นีวรณิยา
ปรามฏา อุปาทานิยา สงฺกิเลสิกา อพฺยากตา สารมฺมณา อเจตสิกา
วิปากา อุปาทินฺนุปาทานิยา อสงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิกา น สวิตกฺกสวิจารา
น อวิตกฺกวิจารมตฺตา อวิตกฺกอวิจารา น ปติสหคตา เนวทสฺสเนน*นภาวนายปหาตพฺพา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
เนวอาจยคามิโนนอปจยคามิโน เนวเสกฺขานาเสกฺขา ปริตฺตา กามาวจรา
น รูปาวจรา น อรูปาวจรา ปริยาปนฺนา โน อปริยาปนฺนา อนิยตา
อนิยฺยานิกา อุปฺปนฺนา มโนวิฺาณวิฺเยฺยา อนิจฺจา ชราภิภูตา ฯ
ปฺจ วิฺาณา อุปฺปนฺนวตฺถุกา อุปฺปนฺนารมฺมณา ปุเรชาตวตฺถุกา
ปุเรชาตารมฺมณา อชฺฌตฺติกวตฺถุกา พาหิรารมฺมณา อสมฺภินฺนวตฺถุกา อสมฺภินฺนารมฺมณา นานาวตฺถุกา นานารมฺมณา น
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อฺมฺสฺส โคจรวิสย ปจฺจนุโภนฺติ น อสมนฺนาหารา อุปฺปชฺชนฺติ
น อมนสิการา อุปฺปชฺชนฺติ น อพฺโพกิณฺณา อุปฺปชฺชนฺติ น
อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺชนฺติ น อฺมฺสฺส สมนนฺตรา อุปฺปชฺชนฺติ
ปฺจ วิฺาณา อนาโภคา ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กฺจิ ธมฺม
ปฏิวิชานาติ อฺตฺร อภินิปาตมตฺตา ปฺจนฺน วิฺาณาน
สมนนฺตราป น กฺจิ ธมฺม ปฏิวชิ านาติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ
น กฺจิ อิริยาปถ กปฺเปติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป
น กฺจิ อิริยาปถ กปฺเปติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กายกมฺม
น วจีกมฺม ปฏเปติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น
กายกมฺม น วจีกมฺม ปฏเปติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กุสลากุสล
ธมฺม สมาทิยติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น กุสลากุสล
ธมฺม สมาทิยติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สมาปชฺชติ น วุฏ าติ
ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น สมาปชฺชติ น วุฏาติ
ปฺจหิ วิฺาเณหิ น จวติ น อุปปชฺชติ ปฺจนฺน วิฺาณาน
สมนนฺตราป น จวติ น อุปปชฺชติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สุปติ
น ปฏิพุชฌ
ฺ ติ น สุปน ปสฺสติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป
น สุปติ น ปฏิพุชฺฌติ น สุปน ปสฺสติ ฯ ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา
ปฺา ฯ เอว เอกวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๗๙๖] ทุวิเธน าณวตฺถุ โลกิยา ปฺา โลกุตฺตรา ปฺา
เกนจิ วิฺเยฺยา ปฺา เกนจิ น วิฺเยฺยา ปฺา สาสวา
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ปฺา อนาสวา ปฺา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ปฺา
อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ปฺา สฺโชนิยา ปฺา อสฺโชนิยา
ปฺา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา ปฺา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอ
สฺโชนิยา ปฺา คนฺถนิยา ปฺา อคนฺถนิยา ปฺา
คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา ปฺา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา ปฺา
โอฆนิยา ปฺา อโนฆนิยา ปฺา โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิยา ปฺา
โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิยา ปฺา โยคนิยา ปฺา อโยคนิยา
ปฺา โยควิปฺปยุตฺตโยคนิยา ปฺา โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิยา
ปฺา นีวรณิยา ปฺา อนีวรณิยา ปฺา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา
ปฺา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา ปฺา ปรามฏา
ปฺา อปรามฏา ปฺา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา ปฺา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา ปฺา อุปาทินฺนา ปฺา อนุปาทินฺนา
ปฺา อุปาทานิยา ปฺา อนุปาทานิยา ปฺา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา ปฺา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา
ปฺา สงฺกิเลสิกา ปฺา อสงฺกิเลสิกา ปฺา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา
ปฺา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา ปฺา สวิตกฺกา
ปฺา อวิตกฺกา ปฺา สวิจารา ปฺา อวิจารา ปฺา
สปฺปติกา ปฺา อปฺปติกา ปฺา ปติสหคตา ปฺา น
ปติสหคตา ปฺา สุขสหคตา ปฺา น สุขสหคตา ปฺา
อุเปกฺขาสหคตา ปฺา น อุเปกฺขาสหคตา ปฺา กามาวจรา

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 422

ปฺา น กามาวจรา ปฺา รูปาวจรา ปฺา น รูปาวจรา
ปฺา อรูปาวจรา ปฺา น อรูปาวจรา ปฺา ปริยาปนฺนา
ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา นิยยฺ านิกา ปฺา อนิยฺยานิกา
ปฺา นิยตา ปฺา อนิยตา ปฺา สอุตฺตรา ปฺา
อนุตฺตรา ปฺา อตฺถชาปกา ปฺา ชาปตตฺถา ปฺา เอว
ทุวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๗๙๗] ติวิเธน าณวตฺถุ ฯ จินฺตามยา ปฺา สุตมยา ปฺา
ภาวนามยา ปฺา ทานมยา ปฺา สีลมยา ปฺา ภาวนามยา
ปฺา อธิสีเล ปฺา อธิจิตฺเต ปฺา อธิปฺาย ปฺา
อายโกสลฺล อปายโกสลฺล อุปายโกสลฺล ฯ วิปากา ปฺา วิปากธมฺมธมฺมา
ปฺา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ปฺา อุปาทินฺนุปาทานิยา
ปฺา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ปฺา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
ปฺา สวิตกฺกสวิจารา ปฺา อวิตกฺกวิจารมตฺตา
ปฺา อวิตกฺกอวิจารา ปฺา ปติสหคตา ปฺา สุขสหคตา
ปฺา อุเปกฺขาสหคตา ปฺา อาจยคามินี ปฺา อปจยคามินี
ปฺา เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี ปฺา เสกฺขา ปฺา
อเสกฺขา ปฺา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ปฺา ปริตฺตา ปฺา
มหคฺคตา ปฺา อปฺปมาณา ปฺา ปริตตฺ ารมฺมณา ปฺา
มหคฺคตารมฺมณา ปฺา อปฺปมาณารมฺมณา ปฺา มคฺคารมฺมณา ปฺา มคฺคเหตุกา ปฺา มคฺคาธิปตินี ปฺา อุปฺปนฺนา
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ปฺา อนุปฺปนฺนา ปฺา อุปฺปาทินี ปฺา อตีตา ปฺา
อนาคตา ปฺา ปจฺจุปฺปนฺนา ปฺา อตีตารมฺมณา ปฺา
อนาคตารมฺมณา ปฺา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฺา อชฺฌตฺตา
ปฺา พหิทฺธา ปฺา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ปฺา อชฺฌตฺตารมฺมณา
ปฺา พหิทฺธารมฺมณา ปฺา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ปฺา ฯ
สวิตกฺกสวิจารา ปฺา อตฺถิ วิปากา อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺมา
อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อตฺถิ ปติสหคต
อตฺถิ สุขสหคตา อตฺถิ อุเปกฺขาสหคตา อตฺถิ อาจยคามินี อตฺถิ
อปจยคามินี อตฺถิ เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี อตฺถิ เสกฺขา
อตฺถิ อเสกฺขา อตฺถิ เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถิ ปริตฺตา อตฺถิ
มหคฺคตา อตฺถิ อปฺปมาณา อตฺถิ ปริตฺตารมฺมณา อตฺถิ มหคฺคตารมฺมณา
อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมณา อตฺถิ มคฺคารมฺมณา อตฺถิ
มคฺคเหตุกา อตฺถิ มคฺคาธิปตินี อตฺถิ อุปฺปนฺนา อตฺถิ อนุปฺปนฺนา
อตฺถิ อุปฺปาทินี อตฺถิ อตีตา อตฺถิ อนาคตา อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนา
อตฺถิ อตีตารมฺมณา อตฺถิ อนาคตารมฺมณา อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
อตฺถิ อชฺฌตฺตา อตฺถิ พหิทฺธา อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธา
อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา อตฺถิ พหิทฺธารมฺมณา อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ อวิตกฺกวิจารมตฺตา ปฺา อตฺถิ วิปากา
อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ
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อุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อตฺถิ อาจยคามินี อตฺถิ อปจยคามินี อตฺถิ
เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี อตฺถิ เสกฺขา อตฺถิ อเสกฺขา อตฺถิ
เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถิ อุปฺปนฺนา อตฺถิ อนุปฺปนฺนา อตฺถิ
อุปฺปาทินี อตฺถิ อตีตา อตฺถิ อนาคตา อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนา อตฺถิ
อชฺฌตฺตา อตฺถิ พหิทฺธา อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ อวิตกฺกอวิจารา
ปฺา อตฺถิ วิปากา อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อตฺถิ ปติสหคตา
อตฺถิ สุขสหคตา อตฺถิ อุเปกฺขาสหคตา อตฺถิ อาจยคามินี อตฺถิ
อปจยคามินี อตฺถิ เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี อตฺถิ เสกฺขา
อตฺถิ อเสกฺขา อตฺถิ เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถิ ปริตฺตารมฺมณา
อตฺถิ มหคฺคตารมฺมณา อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมณา อตฺถิ มคฺคารมฺมณา
อตฺถิ มคฺคเหตุกา อตฺถิ มคฺคาธิปตินี อตฺถิ อุปฺปนฺนา
อตฺถิ อนุปฺปนฺนา อตฺถิ อุปฺปาทินี อตฺถิ อตีตา อตฺถิ อนาคตา
อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนา อตฺถิ อตีตารมฺมณา อตฺถิ อนาคตารมฺมณา
อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อตฺถิ อชฺฌตฺตา อตฺถิ พหิทฺธา อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธา อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา อตฺถิ พหิทฺธารมฺมณา
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ ปติสหคตา ปฺา สุขสหคตา
ปฺา อตฺถิ วิปากา อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ เนว
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วิปากนวิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อตฺถิ สวิตกฺกสวิจารา
อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺตา อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารา อตฺถิ อาจยคามินี
อตฺถิ อปจยคามินี อตฺถิ เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี อตฺถิ
เสกฺขา อตฺถิ อเสกฺขา อตฺถิ เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถิ ปริตตฺ า
อตฺถิ มหคฺคตา อตฺถิ อปฺปมาณา อตฺถิ ปริตตฺ ารมฺมณา อตฺถิ
มหคฺคตารมฺมณา อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมณา อตฺถิ มคฺคารมฺมณา
อตฺถิ มคฺคเหตุกา อตฺถิ มคฺคาธิปตินี อตฺถิ อุปฺปนฺนา อตฺถิ
อนุปฺปนฺนา อตฺถิ อุปฺปาทินี อตฺถิ อตีตา อตฺถิ อนาคตา อตฺถิ
ปจฺจุปฺปนฺนา อตฺถิ อตีตารมฺมณา อตฺถิ อนาคตารมฺมณา อตฺถิ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อตฺถิ อชฺฌตฺตา อตฺถิ พหิทฺธา อตฺถิ
อชฺฌตฺตพหิทฺธา อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา อตฺถิ พหิทฺธารมฺมณา
อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ อุเปกฺขาสหคตา ปฺา อตฺถิ
วิปากา อตฺถิ วิปากธมฺมธมฺมา อตฺถิ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ อนุปาทินฺนุปาทานิยา อตฺถิ
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา อตฺถิ อาจยคามินี อตฺถิ อปจยคามินี อตฺถิ
เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี อตฺถิ เสกฺขา อตฺถิ อเสกฺขา อตฺถิ
เนวเสกฺขานาเสกฺขา อตฺถิ ปริตฺตา อตฺถิ มหคฺคตา อตฺถิ อปฺปมาณา
อตฺถิ ปริตฺตารมฺมณา อตฺถิ มหคฺคตารมฺมณา อตฺถิ อปฺปมาณารมฺมณา อตฺถิ มคฺคารมฺมณา อตฺถิ มคฺคเหตุกา อตฺถิ มคฺคาธิปตินี
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อตฺถิ อุปฺปนฺนา อตฺถิ อนุปฺปนฺนา อตฺถิ อุปฺปาทินี อตฺถิ อตีตา
อตฺถิ อนาคตา อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนา อตฺถิ อตีตารมฺมณา อตฺถิ
อนาคตารมฺมณา อตฺถิ ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา อตฺถิ อชฺฌตฺตา
อตฺถิ พหิทธฺ า อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธา อตฺถิ อชฺฌตฺตารมฺมณา
อตฺถิ พหิทธฺ ารมฺมณา อตฺถิ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ เอว
ติวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๗๙๘] จตุพฺพิเธน าณวตฺถุ กมฺมสฺสกต าณ สจฺจานุโลมิก
าณ มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ผลสมงฺคิสฺส าณ ทุกฺเข าณ
ทุกฺขสมุทเย าณ ทุกฺขนิโรเธ าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
าณ กามาวจรา ปฺา รูปาวจรา ปฺา อรูปาวจรา ปฺา
อปริยาปนฺนา ปฺา ธมฺเม าณ อนฺวเย าณ ปริจฺเจ าณ
สมฺมติาณ อตฺถิ ปฺา อาจยาย โน อปจยาย อตฺถิ ปฺา
อปจยาย โน อาจยาย อตฺถิ ปฺา อาจยาย เจว อปจยาย
จ อตฺถิ ปฺา เนว อาจยาย โน อปจยาย อตฺถิ ปฺา
นิพฺพิทาย โน ปฏิเวธาย อตฺถิ ปฺา ปฏิเวธาย โน นิพฺพิทาย
อตฺถิ ปฺา นิพฺพิทาย เจว ปฏิเวธาย จ อตฺถิ ปฺา เนว
นิพฺพิทาย โน ปฏิเวธาย หานภาคินี ปฺา ิติภาคินี ปฺา
วิเสสภาคินี ปฺา นิพฺเพธภาคินี ปฺา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา
จตสฺโส ปฏิปทา จตฺตาริ อารมฺมณานิ ชรามรเณ าณ ชรามรณสมุทเย าณ ชรามรณนิโรเธ าณ ชรามรณนิโรธคามินิยา
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ปฏิปทาย าณ ชาติยา าณ ฯเปฯ ภเว าณ ฯเปฯ
อุปาทาเน าณ ฯเปฯ ตณฺหาย าณ ฯเปฯ เวทนาย าณ
ฯเปฯ ผสฺเส าณ ฯเปฯ สฬายตเน าณ ฯเปฯ นามรูเป
าณ ฯเปฯ วิฺาเณ าณ ฯเปฯ สงฺขาเรสุ าณ สงฺขารสมุทเย
าณ สงฺขารนิโรเธ าณ สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ
เอว จตุพฺพิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๗๙๙] ปฺจวิเธน าณวตฺถุ ปฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ
ปฺจาณิโก สมฺมาสมาธิ เอว ปฺจวิเธน าณวตฺถุ ฯ ฉพฺพิเธน
าณวตฺถุ ฉสุ อภิฺาสุ ปฺา เอว ฉพฺพิเธน าณวตฺถุ ฯ
สตฺตวิเธน าณวตฺถุ สตฺตสตฺตติ าณวตฺถูนิ เอว สตฺตวิเธน
าณวตฺถุ ฯ อฏวิเธน าณวตฺถุ จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ
ปฺา เอว อฏวิเธน าณวตฺถุ ฯ นววิเธน าณวตฺถุ
นวสุ อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ ปฺา เอว นววิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๐๐] ทสวิเธน าณวตฺถุ ทส ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ
เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ กตมานิ ทส ฯ อิธ ตถาคโต
านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป
ตถาคโต านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ
อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
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ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต อตีตานาคตปุจฺจุปฺปนฺนาน
กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป
ตถาคโต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส
วิปาก ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย
พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท
นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต สพฺพตฺถคามินึ
ปฏิปท ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท
ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล
อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต อเนกธาตุ นานาธาตุ
โลก ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต อเนกธาตุ นานาธาตุ
โลก ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย
พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท
นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต สตฺตาน
นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต
ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ
ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป
ตถาคโต ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต
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ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม
ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน
สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต
ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม
ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร ตถาคโต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต ปชานาติ
อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จ ปร ตถาคโต สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป
ตถาคโต สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส
ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ
ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จ ปร
ตถาคโต อาสวาน ขย ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ตถาคโต อาสวาน
ขย ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย
พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท
นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ อิมานิ ทส ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ
เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
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สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ เอว ทสวิเธน าณวตฺถุ ฯ
มาติกา ฯ
[๘๐๑] ปฺจวิฺาณ น เหตุเมว อเหตุกเมว เหตุวิปฺปยุตฺตเมว
สปฺปจฺจยเมว สงฺขตเมว อรูปเมว โลกิยเมว สาสวเมว
สฺโชนิยเมว คนฺถนิยเมว โอฆนิยเมว โยคนิยเมว นีวรณิยเมว
ปรามฏเมว อุปาทานิยเมว สงฺกิเลสิกเมว อพฺยากตเมว
สารมฺมณเมว อเจตสิกเมว วิปากเมว อุปาทินฺนุปาทานิยเมว
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกเมว นสวิตกฺกสวิจารเมว นอวิตกฺกวิจารมตฺตเมว
อวิตกฺกอวิจารเมว น ปติสหคตเมว เนวทสฺสเนนนภาวนาย*ปหาตพฺพเมว เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกเมว
เนวอาจยคามึนอปจยคามิเมว เนวเสกฺขนาเสกฺขเมว ปริตตฺ เมว
กามาวจรเมว น รูปาวจรเมว น อรูปาวจรเมว ปริยาปนฺนเมว
โน อปริยาปนฺนเมว อนิยตเมว อนิยฺยานิกเมว อุปฺปนฺน
มโนวิฺาณวิฺเยฺยเมว อนิจฺจเมว ชราภิภูตเมว ฯ
[๘๐๒] ปฺจ วิฺาณา อุปปฺ นฺนวตฺถุกา อุปฺปนฺนารมฺมณาติ
อุปฺปนฺนสฺมึ วตฺถุสฺมึ อุปปฺ นฺเน อารมฺมเณ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ปุเรชาตวตฺถุกา
ปุเรชาตารมฺมณาติ ปุเร ชาตสฺมึ วตฺถุสฺมึ ปุเร ชาเต
อารมฺมเณ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อชฺฌตฺติกวตฺถุกา พาหิรารมฺมณาติ
ปฺจนฺน วิฺาณาน วตฺถู อชฺฌตฺติกา อารมฺมณา พาหิรา ฯ
อสมฺภินฺนวตฺถุกา อสมฺภินฺนารมฺมณาติ อสมฺภนิ ฺนสฺมึ วตฺถุสฺมึ
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อสมฺภินฺเน อารมฺมเณ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ นานาวตฺถุกา นานารมฺมณาติ
อฺ จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณฺจ อฺ โสตวิฺาณสฺส
วตฺถุ จ อารมฺมณฺจ อฺ ฆานวิฺาณสฺส วตฺถุ
จ อารมฺมณฺจ อฺ ชิวฺหาวิฺาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณฺจ
อฺ กายวิฺาณสฺส วตฺถุ จ อารมฺมณฺจ ฯ น อฺมฺสฺส
โคจรวิสย ปจฺจนุโภนฺตีติ จกฺขุวิฺาณสฺส โคจรวิสย โสตวิฺาณ
น ปจฺจนุโภติ โสตวิฺาณสฺสโคจรวิสยป จกฺขุวิฺาณ
น ปจฺจนุโภติ จกฺขุวิฺาณสฺส โคจรวิสย ฆานวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ
ฆานวิฺาณสฺส โคจรวิสยป จกฺขุวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ
จกฺขุวิฺาณสฺส โคจรวิสย ชิวฺหาวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ ชิวฺหาวิฺาณสฺส
โคจรวิสยป จกฺขุวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ จกฺขุวิฺาณสฺส
โคจรวิสย กายวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ กายวิฺาณสฺส
โคจรวิสยป จกฺขุวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ โสตวิฺาณสฺส
ฯเปฯ ฆานวิฺาณสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณสฺส ฯเปฯ
กายวิฺาณสฺส โคจรวิสย จกฺขุวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ จกฺขุวิฺาณสฺส๓
โคจรวิสยป กายวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ กายวิฺาณสฺส
โคจรวิสย โสตวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ โสตวิฺาณสฺส
โคจรวิสยป กายวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ กายวิฺาณสฺส โคจรวิสย
ฆานวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ ฆานวิฺาณสฺส โคจรวิสยป กายวิฺาณ น ปจฺจนุโภติ กายวิฺาณสฺส โคจรวิสย ชิวฺหาวิฺาณ
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น ปจฺจนุโภติ ชิวฺหาวิฺาณสฺส โคจรวิสยป กายวิฺาณ น
ปจฺจนุโภติ ฯ น อสมนฺนาหารา อุปฺปชฺชนฺตตี ิ สมนฺนาหรนฺตสฺส
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ น อมนสิการา อุปฺปชฺชนฺตีติ มนสิกโรนฺตสฺส
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ น อพฺโพกิณฺณา อุปฺปชฺชนฺตีติ น ปฏิปาฏิยา
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ น อปุพฺพ อจริม อุปปฺ ชฺชนฺตีติ น เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
น อฺมฺสฺส สมนนฺตรา อุปฺปชฺชนฺตีติ จกฺขุวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตรา โสตวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ โสตวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตราป จกฺขุวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ฆานวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ ฆานวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตราป จกฺขุวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ชิวหฺ าวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ ชิวฺหาวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตราป จกฺขุวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตรา กายวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ กายวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตราป จกฺขุวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ โสตวิฺาณสฺส
ฯเปฯ ฆานวิฺาณสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณสฺส ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตรา จกฺขุวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณสฺส
อุปฺปนฺนสมนนฺตราป กายวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
กายวิฺาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตรา โสตวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
โสตวิฺาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตราป กายวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
กายวิฺาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ฆานวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
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ฆานวิฺาณสฺส อุปปฺ นฺนสมนนฺตราป กายวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
กายวิฺาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตรา ชิวฺหาวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ
ชิวฺหาวิฺาณสฺส อุปฺปนฺนสมนนฺตราป กายวิฺาณ น อุปฺปชฺชติ ฯ
ปฺจ วิฺาณา อนาโภคาติ ปฺจนฺน วิฺาณาน นตฺถิ
อาวชฺชนา วา อาโภโค วา สมนฺนาหาโร วา มนสิกาโร วา ฯ
ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กฺจิ ธมฺม ปฏิวิชานาตีติ ปฺจหิ
วิฺาเณหิ น กฺจิ ธมฺม ปฏิวิชานาติ ฯ อฺตฺร อภินิปาตมตฺตาติ
อฺตฺร อาปาถมตฺตา ฯ ปฺจนฺน วิฺาณาน
สมนนฺตราป น กฺจิ ธมฺม ปฏิวิชานาตีติ ปฺจนฺน วิฺาณาน
สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น กฺจิ ธมฺม ปฏิวิชานาติ ฯ ปฺจหิ
วิฺาเณหิ น กฺจิ อิริยาปถ กปฺเปตีติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ
น กฺจิ อิริยาปถ กปฺเปติ คมน วา าน วา นิสชฺช วา เสยฺย
วา ฯ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น กฺจิ อิริยาปถ
กปฺเปตีติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น
กฺจิ อิริยาปถ กปฺเปติ คมน วา าน วา นิสชฺช วา เสยฺย
วา ฯ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กายกมฺม น วจีกมฺม ปฏเปตีติ
ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กายกมฺม วจีกมฺม ปฏเปติ ฯ ปฺจนฺน
วิฺาณาน สมนนฺตราป น กายกมฺม น วจีกมฺม ปฏเปตีติ
ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น กายกมฺม
วจีกมฺม ปฏเปติ ฯ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กุสลากุสล ธมฺม
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สมาทิยตีติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น กุสลากุสล ธมฺม สมาทิยติ ฯ
ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น กุสลากุสล ธมฺม สมาทิยตีติ
ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น กุสลากุสล
ธมฺม สมาทิยติ ฯ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สมาปชฺชติ น วุฏาตีติ
ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สมาปชฺชติ น วุฏาติ ฯ ปฺจนฺน
วิฺาณาน สมนนฺตราป น สมาปชฺชติ น วุฏาตีติ ปฺจนฺน
วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น สมาปชฺชติ น วุฏ าติ ฯ
ปฺจหิ วิฺาเณหิ น จวติ น อุปปชฺชตีติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ
น จวติ น อุปปชฺชติ ฯ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตราป น จวติ
น อุปปชฺชตีติ ปฺจนฺน วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป
น จวติ น อุปปชฺชติ ฯ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สุปติ
น ปฏิพุชฌ
ฺ ติ น สุปน ปสฺสตีติ ปฺจหิ วิฺาเณหิ น สุปติ
น ปฏิพุชฺฌติ น สุปน  ปสฺสติ ฯ ปฺจนฺน วิฺาณาน
สมนนฺตราป น สุปติ น ปฏิพุชฌ
ฺ ติ น สุปน ปสฺสตีติ ปฺจนฺน
วิฺาณาน สมนนฺตรา มโนธาตุยาป น สุปติ น ปฏิพุชฌ
ฺ ติ
น สุปน ปสฺสติ ฯ
เอว ยาถาวกวตฺถุวิภาวนา ปฺา ฯ
เอว เอกวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๐๓] ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา โลกิยา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา โลกุตฺตรา ปฺา ฯ สพฺพาว
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ปฺา เกนจิ วิฺเยฺยา เกนจิ น วิฺเยฺยา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
กุสลาพฺยากเต ปฺา สาสวา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อนาสวา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา อาสววิปฺปยุตฺตสาสวา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อาสววิปฺปยุตฺตอนาสวา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
กุสลาพฺยากเต ปฺา สฺโชนิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ
จตูสุ ผเลสุ ปฺา อสฺโชนิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา สฺโชนวิปฺปยุตฺตสฺโชนิยา ปฺา จตูสุ
มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา สฺโชนวิปฺปยุตฺตอสฺโชนิยา
ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา คนฺถนิยา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อคนฺถนิยา ปฺา ฯ ตีสุ
ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา คนฺถวิปฺปยุตฺตคนฺถนิยา ปฺา จตูสุ
มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา คนฺถวิปฺปยุตฺตอคนฺถนิยา ปฺา ฯ
ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา โอฆนิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ
จตูสุ ผเลสุ ปฺา อโนฆนิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา โอฆวิปฺปยุตฺตโอฆนิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา โอฆวิปฺปยุตฺตอโนฆนิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
กุสลาพฺยากเต ปฺา โยคนิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อโยคนิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา โยควิปฺปยุตฺตโยคนิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
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ผเลสุ ปฺา โยควิปฺปยุตฺตอโยคนิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
กุสลาพฺยากเต ปฺา นีวรณิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อนีวรณิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมสี ุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา นีวรณวิปฺปยุตฺตนีวรณิยา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา นีวรณวิปฺปยุตฺตอนีวรณิยา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
กุสลาพฺยากเต ปฺา ปรามฏา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อปรามฏา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมสี ุ กุสลาพฺยากเต
ปฺา ปรามาสวิปฺปยุตฺตปรามฏา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา ปรามาสวิปฺปยุตฺตอปรามฏา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ
วิปาเก ปฺา อุปาทินฺนา ปฺา ตีสุ ภูมีสุ กุสเล ตีสุ ภูมีสุ
กิริยาพฺยากเต จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อนุปาทินฺนา
ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา อุปาทานิยา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อนุปาทานิยา ปฺา ฯ ตีสุ
ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอุปาทานิยา ปฺา
จตุสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อุปาทานวิปฺปยุตฺตอนุปาทานิยา
ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา สงฺกิเลสิกา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อสงฺกิเลสิกา ปฺา ฯ ตีสุ
ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา กิเลสวิปฺปยุตฺตสงฺกิเลสิกา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา กิเลสวิปฺปยุตฺตอสงฺกิเลสิกา
ปฺา ฯ วิตกฺกสมฺปยุตฺตา ปฺา สวิตกฺกา ปฺา วิตกฺก-
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วิปฺปยุตฺตา ปฺา อวิตกฺกา ปฺา ฯ วิจารสมฺปยุตฺตา ปฺา
สวิจารา ปฺา วิจารวิปฺปยุตฺตา ปฺา อวิจารา ปฺา ฯ
ปติสมฺปยุตฺตา ปฺา สปฺปติกา ปฺา ปติวิปฺปยุตฺตา ปฺา
อปฺปติกา ปฺา ฯ ปติสมฺปยุตฺตา ปฺา ปติสหคตา ปฺา
ปติวิปฺปยุตฺตา ปฺา น ปติสหคตา ปฺา ฯ สุขสมฺปยุตฺตา
ปฺา สุขสหคตา ปฺา สุขวิปฺปยุตฺตา ปฺา น สุขสหคตา
ปฺา ฯ อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา ปฺา อุเปกฺขาสหคตา ปฺา
อุเปกฺขาวิปฺปยุตฺตา ปฺา น อุเปกฺขาสหคตา ปฺา ฯ
กามาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา กามาวจรา ปฺา รูปาวจรา ปฺา
อรูปาวจรา ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา น กามาวจรา ปฺา ฯm
รูปาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา รูปาวจรา ปฺา กามาวจรา ปฺา
อรูปาวจรา ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา น รูปาวจรา ปฺา ฯ
อรูปาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา อรูปาวจรา ปฺา กามาวจรา
ปฺา รูปาวจรา ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา น อรูปาวจรา
ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา ปริยาปนฺนา ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา ฯ จตูสุ
มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา นิยฺยานิกา ปฺา ตีสุ ภูมีสุ กุสเล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาเก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากเต ปฺา อนิยฺยานิกา
ปฺา ฯ จตูสุ มคฺเคสุ ปฺา นิยตา ปฺา ตีสุ ภูมีสุ
กุสเล จตูสุ ภูมีสุ วิปาเก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากเต ปฺา
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อนิยตา ปฺา ฯ ตีสุ ภูมีสุ กุสลาพฺยากเต ปฺา สอุตฺตรา
ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อนุตฺตรา ปฺา ฯ
ตตฺถ กตมา อตฺถชาปกา ปฺา จตูสุ ภูมีสุ กุสเล อรหโต
อภิฺ อุปฺปาเทนฺตสฺส สมาปตฺตึ อุปฺปาเทนฺตสฺส กิริยาพฺยากตา
ปฺา อตฺถชาปกา ปฺา จตูสุ ภูมีสุ วิปาเก อรหโต
อุปฺปนฺนาย อภิฺาย อุปฺปนฺนาย สมาปตฺติยา กิริยาพฺยากตา
ปฺา ชาปตตฺถา ปฺา ฯ เอว ทุวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๐๔] ตตฺถ กตมา จินฺตามยา ปฺา โยควิหิเตสุ วา
กมฺมายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา สิปฺปายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา วิชฺชฏาเนสุ
กมฺมสฺสกต วา สจฺจานุโลมิก วา รูป อนิจจฺ นฺติ วา
เวทนา อนิจฺจาติ วา สฺา อนิจฺจาติ วา สงฺขารา อนิจฺจาติ
วา วิฺาณ อนิจฺจนฺติ วา ย เอวรูป อนุโลมิก ขนฺตึ ทิฏึ
รุจึ มุตึ เปกฺข ธมฺมนิชฌ
ฺ านกฺขนฺตึ ปรโต อสฺสุตฺวา ปฏิลภติ อย
วุจฺจติ จินฺตามยา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา สุตมยา ปฺา
โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา สิปฺปายตเนสุ โยควิหิเตสุ
วา วิชฺชฏาเนสุ กมฺมสฺสกต วา สจฺจานุโลมิก วา รูป
อนิจฺจนฺติ วา เวทนา อนิจฺจาติ วา สฺา อนิจฺจาติ วา สงฺขารา
อนิจฺจาติ วา วิฺาณ อนิจฺจนฺติ วา ย เอวรูป อนุโลมิก ขนฺตึ
ทิฏึ รุจึ มุตึ เปกฺข ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต สุตฺวา ปฏิลภติ
อย วุจฺจติ สุตมยา ปฺา ฯ สพฺพาป สมาปนฺนสฺส ปฺา
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ภาวนามยา ปฺา ฯ
[๘๐๕] ตตฺถ กตมา ทานมยา ปฺา ทาน อารพฺภ ทานาธิคจฺฉ
คจฺฉ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ทานมยา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา
สีลมยา ปฺา สีล อารพฺภ สีลาธิคจฺฉ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
สีลมยา ปฺา ฯ สพฺพาป สมาปนฺนสฺส ปฺา ภาวนามยา
ปฺา ฯ
[๘๐๖] ตตฺถ กตมา อธิสีเล ปฺา ปาติโมกฺขสวรสวุตสฺส
ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ อธิสีเล ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อธิจิตฺเต
ปฺา รูปาวจรอรูปาวจรสมาปตฺตึ สมาปชฺชนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ อธิจิตฺเต ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อธิปฺาย ปฺา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา อย วุจฺจติ อธิปฺาย
ปฺา ฯ
[๘๐๗] ตตฺถ กตม อายโกสลฺล อิเม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺติ อิเม วา ปนิเม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา
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ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺตนฺตีติ
ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อิท วุจฺจติ อายโกสลฺล ฯ ตตฺถ กตม อปายโกสลฺล อิเม ธมฺเม
มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา
จ กุสลา ธมฺมา นิรชุ ฺฌนฺติ อิเม วา ปนิเม ธมฺเม มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ อกุสลา
ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ยา ตตฺถ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท วุจฺจติ
อปายโกสลฺล ฯ สพฺพาป ตตฺรุปายา ปฺา อุปายโกสลฺล ฯ
[๘๐๘] จตูสุ ภูมีสุ วิปาเก ปฺา วิปากา ปฺา จตูสุ
ภูมีสุ กุสเล ปฺา วิปากธมฺมธมฺมา ปฺา ตีสุ ภูมสี ุ
กิริยาพฺยากเต ปฺา เนว วิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ปฺา ฯ
[๘๐๙] ตีสุ ภูมีสุ วิปาเก ปฺา อุปาทินฺนุปาทานิยา ปฺา
ตีสุ ภูมีสุ กุสเล ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากเต ปฺา อนุปาทินฺนุปาทานิยา
ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ปฺา ฯ
[๘๑๐] วิตกฺกวิจารสมฺปยุตฺตา ปฺา สวิตกฺกสวิจารา ปฺา
วิตกฺกวิปฺปยุตฺตา วิจารสมฺปยุตฺตา ปฺา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ปฺา
วิตกฺกวิจารวิปฺปยุตฺตา ปฺา อวิตกฺกอวิจารา ปฺา ฯ
[๘๑๑] ปติสมฺปยุตฺตา ปฺา ปติสหคตา ปฺา สุข-
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สมฺปยุตฺตา ปฺา สุขสหคตา ปฺา อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตา ปฺา
อุเปกฺขาสหคตา ปฺา ฯ
[๘๑๒] ตีสุ ภูมีสุ กุสเล ปฺา อาจยคามินี ปฺา จตูสุ
มคฺเคสุ ปฺา อปจยคามินี ปฺา จตูสุ ภูมสี ุ วิปาเก ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากเต ปฺา เนวอาจยคามินีนอปจยคามินี ปฺา ฯ
[๘๑๓] จตูสุ มคฺเคสุ ตีสุ ผเลสุ ปฺา เสกฺขา ปฺา
อุปริฏิเม อรหตฺตผเล ปฺา อเสกฺขา ปฺา ตีสุ ภูมีสุ กุสเล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาเก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากเต ปฺา เนวเสกฺขานาเสกฺขา
ปฺา ฯ
[๘๑๔] กามาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา ปริตฺตา ปฺา
รูปาวจรารูปาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา มหคฺคตา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ
จตูสุ ผเลสุ ปฺา อปฺปมาณา ปฺา ฯ
[๘๑๕] ตตฺถ กตมา ปริตฺตารมฺมณา ปฺา ปริตฺเต ธมฺเม
อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ปริตฺตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา
มหคฺคตารมฺมณา ปฺา มหคฺคเต ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปปฺ ชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ มหคฺคตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อปฺปมาณารมฺมณา
ปฺา อปฺปมาเณ ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
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อปฺปมาณารมฺมณา ปฺา ฯ
[๘๑๖] ตตฺถ กตมา มคฺคารมฺมณา ปฺา อริยมคฺค อารพฺภ
ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ มคฺคารมฺมณา ปฺา ฯ จตูสุ มคฺเคสุ
ปฺา มคฺคเหตุกา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา มคฺคาธิปตินี ปฺา
อริยมคฺค อธิปตึ กริตฺวา ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ มคฺคาธิปตินี ปฺา ฯ
[๘๑๗] จตูสุ ภูมีสุ วิปาเก ปฺา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา
อุปฺปาทินี น วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ จตูสุ ภูมีสุ กุสเล ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากเต ปฺา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น
วตฺตพฺพา อุปฺปาทินีติ ฯ
[๘๑๘] สพฺพาว ปฺา สิยา อตีตา สิยา อนาคตา สิยา
ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
[๘๑๙] ตตฺถ กตมา อตีตารมฺมณา ปฺา อตีเต ธมฺเม
อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อตีตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา
อนาคตารมฺมณา ปฺา อนาคเต ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ อนาคตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา
ปฺา ปจฺจุปฺปนฺเน ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปปฺ ชฺชติ ปฺา
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ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปฺา ฯ
[๘๒๐] สพฺพาว ปฺา สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ
[๘๒๑] ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺตารมฺมณา ปฺา อชฺฌตฺเต
ธมฺเม อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อชฺฌตฺตารมฺมณา ปฺา ฯ
ตตฺถ กตมา พหิทฺธารมฺมณา ปฺา พหิทฺธา ธมฺเม อารพฺภ ยา
อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ พหิทฺธารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
ปฺา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเม อารพฺภ ยา
อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ปฺา ฯ
เอว ติวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๒๒] ตตฺถ กตม กมฺมสฺสกต าณ อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ
ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก อตฺถิ
อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 444

อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ กมฺมสฺสกต าณ
เปตฺวา สจฺจานุโลมิก าณ สพฺพาป สาสวา กุสลา ปฺา
กมฺมสฺสกต าณ ฯ ตตฺถ กตม สจฺจานุโลมิก าณ รูป
อนิจฺจนฺติ วา เวทนา อนิจฺจาติ วา สฺา อนิจฺจาติ วา สงฺขารา
อนิจฺจาติ วา วิฺาณ อนิจฺจนฺติ วา ยา เอวรูป อนุโลมิกา
ขนฺติ ทิฏิ รุจิ มุติ เปกฺขา ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ อิท วุจฺจติ
สจฺจานุโลมิก าณ ฯ จตูสุ มคฺเคสุ ปฺา มคฺคสมงฺคิสฺส
าณ ฯ จตูสุ ผเลสุ ปฺา ผลสมงฺคิสฺส าณ ฯ
[๘๒๓] มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ทุกฺเขเปต าณ ทุกฺขสมุทเยเปต
าณ ทุกฺขนิโรเธเปต าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทายเปต
าณ ฯ ตตฺถ กตม ทุกฺเข าณ ทุกฺข อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท
วุจฺจติ ทุกฺเข าณ ฯ ทุกฺขสมุทย อารพฺภ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธ
อารพฺภ ฯเปฯ ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท
วุจฺจติ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ฯ
[๘๒๔] กามาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา กามาวจรา ปฺา
รูปาวจรกุสลาพฺยากเต ปฺา รูปาวจรา ปฺา อรูปาวจรกุสลาพฺยากเต
ปฺา อรูปาวจรา ปฺา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ ปฺา อปริยาปนฺนา ปฺา ฯ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 445

[๘๒๕] ตตฺถ กตม ธมฺเม าณ จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ
ปฺา ธมฺเม าณ ฯ โส อิมินา ธมฺเมน าเตน ทิฏเน
ปตฺเตน วิทิเตน ปริโยคาฬฺเหน อตีตานาคเต นย เนติ เย หิ เกจิ
อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา ทุกฺข อพฺภฺึสุ ทุกฺขสมุทย
อพฺภฺึสุ ทุกฺขนิโรธ อพฺภฺึสุ ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อพฺภฺึสุ
อิมฺเว เต ทุกฺข อพฺภฺึสุ อิมฺเว เต ทุกฺขสมุทย อพฺภฺึสุ
อิมฺเว เต ทุกฺขนิโรธ อพฺภฺึสุ อิมฺเว เต
ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อพฺภฺึสุ เย หิ เกจิ อนาคตมทฺธาน
สมณา วา พฺราหฺมณา วา ทุกฺข อภิชานิสฺสนฺติ ทุกฺขสมุทย
อภิชานิสฺสนฺติ ทุกฺขนิโรธ อภิชานิสฺสนฺติ ทุกขฺ นิโรธคามินึ ปฏิปท
อภิชานิสฺสนฺติ อิมฺเว เต ทุกฺข อภิชานิสฺสนฺติ อิมฺเว เต ทุกฺขสมุทย
อภิชานิสฺสนฺติ อิมฺเว เต ทุกฺขนิโรธ อภิชานิสฺสนฺติ
อิมฺเว เต ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อภิชานิสฺสนฺตีติ ยา ตตฺถ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท
วุจฺจติ อนฺวเย าณ ฯ ตตฺถ กตม ปริจฺเจ าณ อิธ ภิกฺขุ
ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ สราค
วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค วา จิตฺต วีตราค
จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วา จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วีตโทส วา จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโมห วา จิตฺต
สโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ
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ปชานาติ สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิกฺขิตฺต
วา จิตฺต วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต
จิตฺตนฺติ ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ อนุตฺตร
วา จิตฺต อนุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต
จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต วา จิตฺต
อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาตีติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ ปริจฺเจ าณ ฯ
เปตฺวา ธมฺเม าณ อนฺวเย าณ ปริจฺเจ าณ อวเสสา
ปฺา สมฺมติาณ ฯ
[๘๒๖] ตตฺถ กตมา ปฺา อาจยาย โน อปจยาย กามาวจรกุสเล
ปฺา อาจยาย โน อปจยาย ฯ จตูสุ มคฺเคสุ ปฺา
อปจยาย โน อาจยาย ฯ รูปาวจรารูปาวจรกุสเล ปฺา อาจยาย
เจว อปจยาย จ ฯ อวเสสา ปฺา เนว อาจยาย โน อปจยาย ฯ
[๘๒๗] ตตฺถ กตมา ปฺา นิพฺพิทาย โน ปฏิเวธาย ยาย
ปฺาย กาเมสุ วีตราโค โหติ น จ อภิฺาโย ปฏิวิชฺฌติ น
จ สจฺจานิ อย วุจฺจติ ปฺา นิพฺพิทาย โน ปฏิเวธาย ฯ
เสฺวว ปฺาย กาเมสุ วีตราโค สมาโน อภิฺาโย ปฏิวชิ ฺฌติ
น จ สจฺจานิ อย วุจฺจติ ปฺา ปฏิเวธาย โน นิพฺพิทาย ฯ
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จตูสุ มคฺเคสุ ปฺา นิพฺพิทาย เจว ปฏิเวธาย จ ฯ อวเสสา
ปฺา เนว นิพฺพิทาย โน ปฏิเวธาย ฯ
[๘๒๘] ตตฺถ กตมา หานภาคินี ปฺา ปมสฺส ฌานสฺส
ลาภึ กามสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา
ตทนุธมฺมตา สติ สนฺตฏิ ติ ิติภาคินี ปฺา อวิตกฺกสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา นิพฺพิทาสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ
ทุติยสฺส ฌานสฺส ลาภึ วิตกฺกสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ
หานภาคินี ปฺา ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏ ติ ิติภาคินี
ปฺา อุเปกฺขาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี
ปฺา นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ
วิราคูปสฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ ตติยสฺส ฌานสฺส ลาภึ
ปติสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา ตทนุธมฺมตา
สติ สนฺตฏิ ติ ิติภาคินี ปฺา อทุกขฺ มสุขสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา นิพฺพิทาสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ
จตุตฺถสฺส ฌานสฺส ลาภึ สุขสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ
หานภาคินี ปฺา ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏติ ิติภาคินี ปฺา
อากาสานฺจายตนสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี
ปฺา นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูป-
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สฺหิตา นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ อากาสานฺจายตนสฺส ลาภึ
รูปสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา
ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏ ติ ิติภาคินี ปฺา วิฺานฺจายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา
นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิตา
นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ วิฺาณฺจายตนสฺส ลาภึ อากาสานฺจายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา
ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏ ติ ิติภาคินี ปฺา อากิฺจฺายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา
นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิตา
นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ อากิฺจฺายตนสฺส ลาภึ วิฺาณฺจายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคินี ปฺา
ตทนุธมฺมตา สติ สนฺติฏ ติ ิติภาคินี ปฺา เนวสฺานาสฺายตนสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคินี ปฺา
นิพฺพิทาสหคตา สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิตา
นิพฺเพธภาคินี ปฺา ฯ
[๘๒๙] ตตฺถ กตมา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา อตฺถปฏิสมฺภิทา
ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา อตฺเถ
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺเม าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ตตฺร
ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ
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ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ อิมา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ฯ
[๘๓๐] ตตฺถ กตมา จตสฺโส ปฏิปทา ทุกขฺ า ปฏิปทา
ทนฺธาภิฺา ปฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ปฺา
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฺา
กิจฺเฉน กสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธ ตณฺาน อภิชานนฺตสฺส
ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ
ตตฺถ กตมา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปปฺ าภิฺา ปฺา กิจฺเฉน
กสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส ขิปปฺ  ตณฺาน อภิชานนฺตสฺส ยา
อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฺา อกิจฺเฉน อกสิเรน สมาธึ
อุปฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธ ตณฺาน อภิชานนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา ปฺา อกิจฺเฉน อกสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส
ขิปฺป ตณฺาน อภิชานนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา ปฺา ฯ อิมา จตสฺโส ปฏิปทา ฯ
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[๘๓๑] ตตฺถ กตมานิ จตฺตาริ อารมฺมณานิ ปริตฺตา
ปริตฺตารมฺมณา ปฺา ปริตฺตา อปฺปมาณารมฺมณา ปฺา อปฺปมาณา
ปริตฺตารมฺมณา ปฺา อปฺปมาณา อปฺปมาณารมฺมณา
ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา ปริตฺตา ปริตฺตารมฺมณา ปฺา สมาธิสฺส
น นิกามลาภิสฺส อารมฺมณ โถก ผรนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ปริตฺตา ปริตฺตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา ปริตฺตา อปฺปมาณารมฺมณา
ปฺา สมาธิสฺส น นิกามลาภิสฺส อารมฺมณ
วิปุล ผรนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ปริตฺตา อปฺปมาณารมฺมณา
ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อปฺปมาณา ปริตฺตารมฺมณา ปฺา
สมาธิสฺส นิกามลาภิสฺส อารมฺมณ โถก ผรนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ อปฺปมาณา ปริตฺตารมฺมณา ปฺา ฯ ตตฺถ กตมา อปฺปมาณา
อปฺปมาณารมฺมณา ปฺา สมาธิสฺส นิกามลาภิสฺส
อารมฺมณ วิปุล ผรนฺตสฺส ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อปฺปมาณา อปฺปมาณารมฺมณา
ปฺา ฯ อิมานิ จตฺตาริ อารมฺมณานิ ฯ
[๘๓๒] มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ชรามรเณเปต าณ ชรา
มรณสมุทเยเปต าณ ชรามรณนิโรเธเปต าณ ชรามรณ-
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นิโรธคามินิยา ปฏิปทายเปต าณ ฯ ตตฺถ กตม ชรามรเณ าณ
ชรามรณ อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ ชรามรเณ าณ ฯ ชรามรณสมุทย
อารพฺภ ฯเปฯ ชรามรณนิโรธ อารพฺภ ฯเปฯ
ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปท อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท วุจฺจติ
ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ฯ มคฺคสมงฺคิสฺส าณ
ชาติยาเปต าณ ฯเปฯ ภเวเปต าณ ฯเปฯ อุปาทาเนเปต
าณ ฯเปฯ ตณฺหายเปต าณ ฯเปฯ เวทนายเปต าณ
ฯเปฯ ผสฺเสเปต าณ ฯเปฯ สฬายตเนเปต าณ ฯเปฯ
นามรูเปเปต าณ ฯเปฯ วิฺาเณเปต าณ ฯเปฯ สงฺขาเรสุเปต
าณ สงฺขารสมุทเยเปต าณ สงฺขารนิโรเธเปต าณ
สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทายเปต าณ ฯ ตตฺถ กตม สงฺขาเรสุ
าณ สงฺขาเร อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สงฺขาเรสุ าณ ฯ
สงฺขารสมุทย อารพฺภ ฯเปฯ สงฺขารนิโรธ อารพฺภ ฯเปฯ สงฺขารนิโรธคามินึ
ปฏิปท อารพฺภ ยา อุปฺปชฺชติ ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท วุจฺจติ สงฺขารนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย าณ ฯ
เอว จตุพฺพิเธน าณวตฺถุ ฯ
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[๘๓๓] ตตฺถ กตโม ปฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ ปติผรณตา
สุขผรณตา เจโตผรณตา อาโลกผรณตา ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต ฯ
ทฺวีสุ ฌาเนสุ ปฺา ปติผรณตา ตีสุ ฌาเนสุ ปฺา สุขผรณตา
ปรจิตฺเต าณ เจโตผรณตา ทิพพฺ จกฺขุ อาโลกผรณตา ตมฺหา
ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏิตสฺส ปจฺจเวกฺขณาาณ ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต ฯ
อย วุจฺจติ ปฺจงฺคิโก สมฺมาสมาธิ ฯ
[๘๓๔] ตตฺถ กตโม ปฺจาณิโก สมฺมาสมาธิ อย สมาธิ
ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจว อายตึ จ สุขวิปาโกติ ปจฺจตฺตฺเว าณ
อุปฺปชฺชติ อย สมาธิ อริโย นิรามิโสติ ปจฺจตฺตฺเว าณ
อุปฺปชฺชติ อย สมาธิ อกาปุริสเสวิโตติ ปจฺจตฺตฺเว าณ
อุปฺปชฺชติ อย สมาธิ สนฺโต ปณีโต ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺโธ เอโกทิภาวาธิคโต
น จ สสงฺขารนิคยฺหวาริตวโตติ ๑ ปจฺจตฺตฺเว าณ
อุปฺปชฺชติ โส โข ปนาห อิม สมาธึ สโตว สมาปชฺชามึ สโตว
วุฏหามีติ ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ อย ปฺจาณิโก
สมฺมาสมาธิ ฯ
เอว ปฺจวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๓๕] ตตฺถ กตมา ฉสุ อภิฺาสุ ปฺา อิทฺธิวิเธ าณ
โสตธาตุวิสุทฺธิยา าณ ปรจิตฺเต าณ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ
สตฺตาน จุตูปปาเต าณ อาสวาน ขเย าณ อิมา ฉสุ
อภิฺาสุ ปฺา ฯ เอว ฉพฺพิเธน าณวตฺถุ ฯ
#๑ อฺตฺถ ...นิคฺคยฺหวาริตปฺปตฺโตติป ทิสฺสติ ฯ
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[๘๓๖] ตตฺถ กตมานิ สตฺตสตฺตริ าณวตฺถูนิ ฯ ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ าณ อตีตมฺป
อทฺธาน ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ
ชรามรณนฺติ าณ อนาคตมฺป อทฺธาน ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ
าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ าณ ยมฺปสฺส ต
ธมฺมฏิติาณ ตมฺป ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ
าณ ฯ ภวปจฺจยา ชาตีติ าณ ฯเปฯ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ
าณ ฯเปฯ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ าณ ฯเปฯ เวทนาปจฺจยา
ตณฺหาติ าณ ฯเปฯ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ าณ
ฯเปฯ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ าณ ฯเปฯ นามรูปปจฺจยา
สฬายตนนฺติ าณ ฯเปฯ วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ าณ
ฯเปฯ สงฺขารปจฺจยา วิฺาณนฺติ าณ ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขาราติ าณ อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ าณ อตีตมฺป
อทฺธาน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ าณ อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ
สงฺขาราติ าณ อนาคตมฺป อทฺธาน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ
าณ อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ าณ ยมฺปสฺส ต ธมฺมฏิติาณ
ตมฺป ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ าณ ฯ
อิมานิ สตฺตสตฺตริ าณวตฺถูนิ ฯ เอว สตฺตวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๓๗] ตตฺถ กตมา จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา
โสตาปตฺติมคฺเค ปฺา โสตาปตฺติผเล ปฺา สกทาคามิมคฺเค
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ปฺา สกทาคามิผเล ปฺา อนาคามิมคฺเค ปฺา อนาคามิผเล
ปฺา อรหตฺตมคฺเค ปฺา อรหตฺตผเล ปฺา อิมา
จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ ปฺา ฯ เอว อฏวิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๓๘] ตตฺถ กตมา นวสุ อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ ปฺา
ปมชฺฌานสมาปตฺติยา ปฺา ทุติยชฺฌานสมาปตฺติยา ปฺา
ตติยชฺฌานสมาปตฺติยา ปฺา จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา ปฺา
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา ปฺา วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา
ปฺา อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา ปฺา เนวสฺานาสฺายตนสมา
ปตฺติยา ปฺา สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยาวุฏิตสฺส
ปจฺจเวกฺขณาาณ อิมา นวสุ อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ
ปฺา ฯ เอว นววิเธน าณวตฺถุ ฯ
[๘๓๙] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส านฺจ านโต อฏานฺจ
อฏานโต ยถาภูต าณ ฯ อิธ ตถาคโต อฏานเมต อนวกาโส
ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย
เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย ปุถุชชฺ โน
กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ
อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล กฺจิ สงฺขาร
สุขโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย ปุถชุ ชฺ โน กฺจิ สงฺขาร สุขโต อุปคจฺเฉยฺย
านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏ-
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สมฺปนฺโน ปุคฺคโล กฺจิ ธมฺม อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน
วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย ปุถุชชฺ โน กฺจิ
ธมฺม อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล มาตร ชีวิตา โวโรเปยฺย
เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย ปุถุชชฺ โน
มาตร ชีวิตา โวโรเปยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ปตร ชีวิตา
โวโรเปยฺย ฯเปฯ อรหนฺต ชีวิตา โวโรเปยฺย ฯเปฯ ทุฏเน จิตฺเตน
ตถาคตสฺส โลหิต อุปฺปาเทยฺย ฯเปฯ สงฺฆ ภินฺเทยฺย ฯเปฯ
อฺ สตฺถาร อุทฺทิเสยฺย ฯเปฯ อฏม ภว นิพฺพตฺเตยฺย เนต
าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย ปุถชุ ฺชโน
อฏม ภว นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา
อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยุ เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ
านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เอโก อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว ราชาโน จกฺกวตฺติโน
อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยุ เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ
านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เอโก ราชา
จกฺกวตฺติ อุปฺปชฺเชยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
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อนวกาโส ย อิตฺถี อรห อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ เนต าน วิชชฺ ตีติ
ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย ปุริโส อรห อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ
านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย
อิตฺถี ราชา อสฺส จกฺกวตฺติ เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ านฺจ
โข เอต วิชฺชติ ย ปุรโิ ส ราชา อสฺส จกฺกวตฺติ านเมต
วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย อิตฺถี สกฺกตฺต
กเรยฺย มารตฺต กเรยฺย พฺรหฺมตฺต กเรยฺย เนต าน วิชฺชตีติ
ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย ปุริโส สกฺกตฺต กเรยฺย
มารตฺต กเรยฺย พฺรหฺมตฺต กเรยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ
อฏานเมต อนวกาโส ย กายทุจฺจริตสฺส อิฏโ กนฺโต มนาโป
วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย กายทุจฺจริตสฺส อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก
นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส
ย วจีทุจฺจริตสฺส ย มโนทุจฺจริตสฺส อิฏโ กนฺโต มนาโป
วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย วจีทุจฺจริตสฺส ย มโนทุจฺจริตสฺส อนิฏโ อกนฺโต
อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ
อฏานเมต อนวกาโส ย กายสุจริตสฺส อนิฏโ  อกนฺโต อมนาโป
วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย กายสุจริตสฺส อิฏโ กนฺโต มนาโป วิปาโก

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 457

นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส
ย วจีสุจริตสฺส ย มโนสุจริตสฺส อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป
วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ตีติ ปชานาติ านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย วจีสุจริตสฺส ย มโนสุจริตสฺส อิฏโ  กนฺโต มนาโป
วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย กายทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน ตปฺปจฺจยา กายสฺส
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชฺชตีติ
ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย กายทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน
ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺเชยฺย านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต
อนวกาโส ย วจีทุจฺจริตสมงฺคี ย มโนทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน
ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย
เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ
ย วจีทุจฺจริตสมงฺคี ย มโนทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน ตปฺปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย
านเมต วิชชฺ ตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย กายสุจริตสมงฺคี
ตนฺนิทาน ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชฺชตีติ
ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย กายสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน
ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย
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านเมต วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ อฏานเมต อนวกาโส ย
วจีสุจริตสมงฺคี ย มโนสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน ตปฺปจฺจยา กายสฺส
เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย
เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย วจีสุจริตสมงฺคี
ย มโนสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทาน ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา
ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย านเมต วิชชฺ ตีติ
ปชานาติ ฯ เย เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน เหตู ปจฺจยา อุปฺปาทาย
ต ต าน เย เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน น เหตู น ปจฺจยา
อุปฺปาทาย ต ต อฏานนฺติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส านฺจ านโต
อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๐] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน
กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต าณ ฯ อิธ ตถาคโต
ปชานาติ อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ คติสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ
น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ
อุปธิสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ
กาลสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ
ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ ปโยคสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจนฺติ
อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ คติวิปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ
อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ อุปธิวิปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ
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อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ กาลวิปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ
อตฺเถกจฺจานิ ปาปกานิ กมฺมสมาทานานิ ปโยควิปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ
อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ คติวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น
วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ อุปธิวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ
น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ
กาลวิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ
ปโยควิปตฺติปฏิพาฬฺหานิ น วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ
กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ คติสมฺปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ
กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ อุปธิสมฺปตฺตึ อาคมฺม วิปจนฺติ
อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ กาลสมฺปตฺตึ อาคมฺม
วิปจนฺติ อตฺเถกจฺจานิ กลฺยาณานิ กมฺมสมาทานานิ ปโยคสมฺปตฺตึ
อาคมฺม วิปจนฺตีติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน
กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๑] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท ยถาภูต
าณ ฯ อิธ ตถาคโต อย มคฺโค อย ปฏิปทา นิรยคามินีติ
ปชานาติ อย มคฺโค อย ปฏิปทา ติรจฺฉานคามินีติ ปชานาติ
อย มคฺโค อย ปฏิปทา ปตฺติวิสยคามินีติ ปชานาติ อย มคฺโค
อย ปฏิปทา มนุสฺสโลกคามินีติ ปชานาติ อย มคฺโค อย ปฏิปทา
เทวโลกคามินีติ ปชานาติ อย มคฺโค อย ปฏิปทา นิพฺพานคามินีติ
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ปชานาติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๒] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก
ยถาภูต าณ ฯ อิธ ตถาคโต ขนฺธนานตฺต ปชานาติ อายตนนานตฺต
ปชานาติ ธาตุนานตฺต ปชานาติ อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก
ปชานาติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก ยถาภูต
าณ ฯ
[๘๔๓] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต
าณ ฯ อิธ ตถาคโต ปชานาติ สนฺติ สตฺตา หีนาธิมุตฺติกา สนฺติ
สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติกา หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต
เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ ปณีตาธิมุตฺติกา สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก
สตฺเต เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ อตีตมฺป อทฺธาน หีนาธิมุตฺติกา
สตฺตา หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวึสุ ภชึสุ ปยิรุปาสึสุ ปณีตาธิมุตฺติกา
สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวึสุ ภชึสุ ปยิรุปาสึสุ อนาคตมฺป
อทฺธาน หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวิสฺสนฺติ ภชิสฺสนฺติ
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ ปณีตาธิมุตฺติกา สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก สตฺเต
เสวิสฺสนฺติ ภชิสฺสนฺติ ปยิรุปาสิสฺสนฺตีติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท ตถาคตสฺส สตฺตาน
นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต าณ ฯ

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 461

[๘๔๔] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต าณ ฯ อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย
ปชานาติ อนุสย ปชานาติ จริต ปชานาติ อธิมุตฺตึ ปชานาติ
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร
สุวิฺาปเย ทูวิฺาปเย ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ปชานาติ ฯ กตโม
จ สตฺตาน อาสโย สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา
อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา
อิติ ภวทิฏิสนฺนิสฺสิตา วา สตฺตา โหนฺติ วิภวทิฏิสนฺนิสฺสิตา วา
เอเต วา ปน อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ อนุโลมิกา ขนฺติ ปฏิลทฺธา โหติ ยถาภูต วา าณ
อย สตฺตาน อาสโย ฯ กตโม จ สตฺตาน อนุสโย สตฺตานุสยา
กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย มานานุสโย ทิฏานุสโย วิจิกจิ ฺฉานุสโย
ภวราคานุสโย อวิชฺชานุสโย ย โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺถ
สตฺตาน ราคานุสโย อนุเสติ ย โลเก อปฺปยรูป อสาตรูป เอตฺถ
สตฺตาน ปฏิฆานุสโย อนุเสติ อิติ อิเมสุ ทฺวีสุ ธมฺเมสุ อวิชชฺ า
อนุปติตา ตเทกฏโ มาโน จ ทิฏิ จ วิจิกิจฺฉา จ ทฏพฺพา
อย สตฺตาน อนุสโย ฯ กตม จ สตฺตาน จริต ปฺุาภิสงฺขาโร
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อปฺุาภิสงฺขาโร อาเนฺชาภิสงฺขาโร ปริตฺตภูมโก วา มหาภูมโก
วา อิท สตฺตาน จริต ฯ กตมา จ สตฺตาน อธิมุตฺติ สนฺติ
สตฺตา หีนาธิมุตฺติกา สนฺติ สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติกา หีนาธิมตุ ฺติกา
สตฺตา หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรปุ าสนฺติ ปณีตาธิมุตฺติกา
สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ
อตีตมฺป อทฺธาน หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวึสุ
ภชึสุ ปยิรปุ าสึสุ ปณีตาธิมุตฺติกา สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก สตฺเต
เสวึสุ ภชึสุ ปยิรุปาสึสุ อนาคตมฺป อทฺธาน หีนาธิมุตฺติกา สตฺตา
หีนาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวิสฺสนฺติ ภชิสสฺ นฺติ ปยิรุปาสิสฺสนฺติ ปณีตาธิมุตฺติกา
สตฺตา ปณีตาธิมุตฺติเก สตฺเต เสวิสฺสนฺติ ภชิสฺสนฺติ
ปยิรุปาสิสฺสนฺติ อย สตฺตาน อธิมุตฺติ ฯ กตเม เต สตฺตา
มหารชกฺขา ทส กิเลสวตฺถูนิ โลโภ โทโส โมโห มาโน ทิฏิ
วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป เยส สตฺตาน อิมานิ
ทส กิเลสวตฺถูนิ อาเสวิตานิ ภาวิตานิ พหุลีกตานิ อุสฺสทคตานิ
อิเม เต สตฺตา มหารชกฺขา ฯ กตเม เต สตฺตา อปฺปรชกฺขา
เยส สตฺตาน อิมานิ ทส กิเลสวตฺถูนิ อนาเสวิตานิ อภาวิตานิ
อพหุลีกตานิ อนุสฺสทคตานิ อิเม เต สตฺตา อปฺปรชกฺขา ฯ กตเม
เต สตฺตา มุทินฺทฺริยา ปฺจินฺทฺริยานิ สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย เยส สตฺตาน อิมานิ
ปฺจินฺทฺริยานิ อนาเสวิตานิ อภาวิตานิ อพหุลกี ตานิ อนุสสฺ ทคตานิ
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อิเม เต สตฺตา มุทินฺทฺรยิ า ฯ กตเม เต สตฺตา ติกฺขินฺทฺริยา เยส
สตฺตาน อิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อาเสวิตานิ ภาวิตานิ พหุลีกตานิ
อุสฺสทคตานิ อิเม เต สตฺตา ติกฺขินฺทฺริยา ฯ กตเม เต สตฺตา
ทฺวาการา เย เต สตฺตา ปาปาสยา ปาปานุสยา ปาปจริตา
ปาปาธิมุตฺติกา มหารชกฺขา มุทินฺทฺรยิ า อิเม เต สตฺตา ทฺวาการา ฯ
กตเม เต สตฺตา สฺวาการา เย เต สตฺตา กลฺยาณาสยา กลฺยาณจริตา
กลฺยาณาธิมุตฺติกา อปฺปรชกฺขา ติกฺขินฺทฺริยา อิเม เต สตฺตา
สฺวาการา ฯ กตเม เต สตฺตา ทูวิฺาปยา เย จ เต สตฺตา
ทฺวาการา เตว เต สตฺตา ทูวิฺาปยา เย จ เต สตฺตา สฺวาการา
เตว เต สตฺตา สุวิฺาปยา ฯ กตเม เต สตฺตา อภพฺพา เย
เต สตฺตา กมฺมาวรเณน สมนฺนาคตา กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา
วิปากาวรเณน สมนฺนาคตา อสฺสทฺธา อจฺฉนฺทิกา ทุปฺปฺา อภพฺพา
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม เต สตฺตา
อภพฺพา ฯ กตเม เต สตฺตา ภพฺพา เย เต สตฺตา น กมฺมาวรเณน
สมนฺนาคตา น กิเลสาวรเณน สมนฺนาคตา น วิปากาวรเณน
สมนฺนาคตา สทฺธา ฉนฺทิกา ปฺวนฺโต ภพฺพา นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิเม เต สตฺตา ภพฺพาติ ยา ตตฺถ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส
ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๕] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน
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สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต าณ ฯ ฌายีติ จตฺตาโร ฌายี
อตฺเถกจฺโจ ฌายี สมฺปตฺตึเยว สมาน วิปตฺตีติ ปจฺเจติ อตฺเถกจฺโจ
ฌายี วิปตฺตึเยว สมาน สมฺปตฺตีติ ปจฺเจติ อตฺเถกจฺโจ
ฌายี สมฺปตฺตึเยว สมาน สมฺปตฺตีติ ปจฺเจติ อตฺเถกจฺโจ ฌายี
วิปตฺตึเยว สมาน วิปตฺตีติ ปจฺเจติ อิเม จตฺตาโร ฌายี ฯ
อปเรป จตฺตาโร ฌายี อตฺเถกจฺโจ ฌายี ทนฺธ สมาปชฺชติ
ขิปฺป วุฏาติ อตฺเถกจฺโจ ฌายี ขิปปฺ  สมาปชฺชติ ทนฺธ วุฏ าติ
อตฺเถกจฺโจ ฌายี ทนฺธ สมาปชฺชติ ทนฺธ วุฏาติ อตฺเถกจฺโจ
ฌายี ขิปฺป สมาปชฺชติ ขิปฺป วุฏาติ อิเม จตฺตาโร ฌายี ฯ
อปเรป จตฺตาโร ฌายี อตฺเถกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ สมาธิกสุ โล
โหติ น สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล อตฺเถกจฺโจ ฌายี สมาธิสฺมึ
สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล อตฺเถกจฺโจ ฌายี
สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล จ โหติ สมาธิสฺมึ สมาปตฺติกุสโล จ
อตฺเถกจฺโจ ฌายี เนว สมาธิสฺมึ สมาธิกุสโล โหติ น สมาธิสฺมึ
สมาปตฺติกุสโล อิเม จตฺตาโร ฌายี ฯ ฌานนฺติ จตฺตาริ ฌานานิ
ปม ฌาน ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน ฯ วิโมกฺโขติ
อฏ วิโมกฺขา รูป รูปานิ ปสฺสติ อย ปโม วิโมกฺโข
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อย ทุติโย วิโมกฺโข
สุภนฺเตฺวว อธิมุตฺโต โหติ อย ตติโย วิโมกฺโข สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
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อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย จตุตฺโถ
วิโมกฺโข สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ปฺจโม วิโมกฺโข
สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ฉฏโ วิโมกฺโข สพฺพโส
อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย สตฺตโม วิโมกฺโข สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน
สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อฏโม
วิโมกฺโข ฯ สมาธีติ ตโย สมาธี สวิตกฺกสวิจาโร สมาธิ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต สมาธิ อวิตกฺกอวิจาโร สมาธิ ฯ สมาปตฺตีติ
นว อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺติโย ปมชฺฌานสมาปตฺติ ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ
ตติยชฺฌานสมาปตฺติ จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติ อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติ สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ ฯ
สงฺกิเลสนฺติ หานภาคิโย ธมฺโม ฯ โวทานนฺติ
วิเสสภาคิโย ธมฺโม ฯ วุฏานนฺติ โวทานมฺป วุฏาน ตมฺหา
ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานมฺป วุฏ านนฺติ ยา ตตฺถ ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อิท ตถาคตสฺส
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๖] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต
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าณ ฯ อิธ ตถาคโต อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท
เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสโฺ สป ชาติโย จตสฺโสป
ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสป ชาติโย
ตึสป ชาติโย จตฺตาลีสป ชาติโย ปฺาสป ชาติโย ชาติสตป
ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อิธุปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ อิท ตถาคตสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ
ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๗] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส สตฺตาน จุตูปปาต าณ ฯ อิธ
ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
ทุคฺคเต ยถากมฺมุปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา
กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
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นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมุปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท ตถาคตสฺส สตฺตาน
จุตูปปาต ยถาภูต าณ ฯ
[๘๔๘] ตตฺถ กตม ตถาคตสฺส อาสวาน ขย ยถาภูต าณ ฯ
อิธ ตถาคโต อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ยา
ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อิท ตถาคตสฺส อาสวาน ขย ยถาภูต าณนฺติ ฯ
าณวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโค
[๘๔๙] ชาติมโท โคตฺตมโท อาโรคฺยมโท โยพฺพนมโท ชีวิตมโท
ลาภมโท สกฺการมโท ครุการมโท ปุเรกฺขารมโท ปริวารมโท โภคมโท
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วณฺณมโท สุตมโท ปฏิภาณมโท รตฺตฺุมโท ปณฺฑปาติกมโท
อนวฺตฺติมโท อิริยาปถมโท อิทธฺ ิมโท ยสมโท สีลมโท ฌานมโท
สิปฺปมโท อาโรหมโท ปริณาหมโท สณฺานมโท ปาริปรู ิมโท มโท
ปมาโท ถมฺโภ สารมฺโภ อติจฺฉตา มหิจฺฉตา ปาปจฺฉตา สิงฺค
ตินฺติณ จาปลฺย อสภาควุตฺติ อรติ ตนฺทิ วิชมฺภิกา ภตฺตสมฺมโท
เจตโส ลีนตฺต กุหนา ลปนา เนมิตฺติกตา นิปฺเปสิกตา ลาเภน ลาภ
ชิคึสนตา เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีโนหมสฺมีติ
มาโน เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน
เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส
สทิโสหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ
มาโน หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน
มาโน อติมาโน มานาติมาโน โอมาโน อธิมาโน อสฺมิมาโน มิจฺฉามาโน
าติวิตกฺโก ชนปทวิตกฺโก อมรวิตกฺโก ปรานุทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ
[๘๕๐] โกโธ จ อุปนาโห จ มกฺโข จ ปลาโส จ อิสสฺ า
จ มจฺฉริยฺจ มายา จ สาเถยฺยฺจ อวิชชฺ า จ ภวตณฺหา
จ ภวทิฏิ จ วิภวทิฏิ จ สสฺสตทิฏิ จ อุจฺเฉททิฏิ จ
อนฺตวาทิฏิ จ อนนฺตวาทิฏิ จ ปุพฺพนฺตานุทิฏิ จ อปรนฺตานุทิฏิ
จ อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ โทวจสฺสตา จ ปาปมิตฺตตา จ
อนาชฺชโว จ อมทฺทโว จ อกฺขนฺติ จ อโสรจฺจฺจ อสาขลฺยฺจ
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อปฺปฏิสนฺถาโร จ อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวารตา จ โภชเน อมตฺตฺุตา
จ มุฏสจฺจฺจ อสมฺปชฺฺจ สีลวิปตฺติ จ ทิฏิวิปตฺติ จ
อชฺฌตฺต สฺโชนฺจ พหิทฺธา สฺโชนฺจ ฯ
[๘๕๑] ตีณิ อกุสลมูลานิ ตโย อกุสลวิตกฺกา ติสโฺ ส
อกุสลสฺา ติสฺโส อกุสลธาตุโย ตีณิ ทุจฺจริตานิ ตโย
อาสวา ตีณิ สฺโชนานิ ติสฺโส ตณฺหา อปราป ติสโฺ ส
ตณฺหา อปราป ติสโฺ ส ตณฺหา ติสโฺ ส เอสนา ติสฺโส วิธา
ตีณิ ภยานิ ตีณิ ตมานิ ตีณิ ติตฺถายตนานิ ตโย กิฺจนา
ตีณิ องฺคณานิ ตีณิ มลานิ ตีณิ วิสมานิ อปรานิป ตีณิ
วิสมานิ ตโย อคฺคี ตโย กสาวา อปเรป ตโย กสาวา
อสฺสาททิฏิ อตฺตานุทิฏิ มิจฺฉาทิฏิ อรติ วิเหสา อธมฺมจริยา
โทวจสฺสตา ปาปมิตฺตตา นานตฺตสฺา อุทฺธจฺจ โกสชฺช ปมาโท
อสนฺตุฏิตา อสมฺปชฺตา มหิจฺฉตา อหิริก อโนตฺตปฺป ปมาโท
อนาทริย โทวจสฺสตา ปาปมิตฺตตา อสฺสทฺธิย อวทฺุตา โกสชฺช
อุทฺธจฺจ อสวโร ทุสฺสีลยฺ  อริยาน อทสฺสนกมฺยตา สทฺธมฺม อโสตุกมฺยตา
อุปารมฺภจิตฺตตา มุฏสจฺจ อสมฺปชฺ เจตโส วิกฺเขโป
อโยนิโส มนสิกาโร กุมฺมคฺคเสวนา เจตโส ลีนตฺต ฯ
[๘๕๒] จตฺตาโร อาสวา จตฺตาโร คนฺถา จตฺตาโร โอฆา
จตฺตาโร โยคา จตฺตาริ อุปาทานานิ จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา
จตฺตาริ อคติคมนานิ จตฺตาโร วิปริเยสา จตฺตาโร อนริยโวหารา
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อปเรป จตฺตาโร อนริยโวหารา จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ อปรานิป
จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ จตฺตาริ ภยานิ อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ
อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ จตสฺโส
ทิฏิโย ฯ
[๘๕๓] ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ ปฺจ มจฺฉริยานิ ปฺจ สงฺคา ปฺจ สลฺลา
ปฺจ เจโตขีลา ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา ปฺจ นีวรณานิ
ปฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ ปฺจ ทิฏิโย ปฺจ เวรา
ปฺจ พฺยสนา ปฺจ อกฺขนฺติยา อาทีนวา ปฺจ ภยานิ
ปฺจ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา ฯ
[๘๕๔] ฉ วิวาทมูลานิ ฉ ฉนฺทราคา เคหสิตา ธมฺมา ฉ
วิโรธวตฺถูนิ ฉ ตณฺหากายา ฉ อคารวา ฉ ปริหานิยา
ธมฺมา อปเรป ฉ ปริหานิยา ธมฺมา ฉ โสมนสฺสุปวิจารา ฉ
โทมนสฺสุปวิจารา ฉ อุเปกฺขูปวิจารา ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ
ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา ฉ ทิฏิโย ฯ
[๘๕๕] สตฺต อนุสยา สตฺต ปริยุฏานานิ สตฺต สฺโชนานิ
สตฺต อสทฺธมฺมา สตฺต ทุจฺจริตานิ สตฺต มานา สตฺต ทิฏิโย ฯ
[๘๕๖] อฏ กิเลสวตฺถูนิ อฏ กุสีตวตฺถูนิ อฏสุ โลกธมฺเมสุ
จิตฺตสฺส ปฏิฆาโต อฏ อนริยโวหารา อฏ มิจฺฉตฺตา
อฏ ปุริสโทสา อฏ อสฺิวาทา อฏ เนวสฺินาสฺิ
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วาทา ฯ
[๘๕๗] นว อาฆาตวตฺถูนิ นว ปุริสมลานิ นววิธา มานา
นว ตณฺหามูลกา ธมฺมา นว อิฺชิตานิ นว มฺิตานิ นว
ผนฺทิตานิ นว ปปฺจิตานิ นว สงฺขตานิ ฯ
[๘๕๘] ทส กิเลสวตฺถูนิ ทส อาฆาตวตฺถูนิ ทส อกุสลกมฺมปถา
ทส สฺโชนานิ ทส มิจฺฉตฺตา ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ
ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ฯ
[๘๕๙] อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย
อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺส อุปาทาย ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ โหนฺติ อิติ
อตีตานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ อนาคตานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ
ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา
อภิสงฺขิปตฺวา อฏสต ตณฺหาวิจริต โหติ ยานิ จ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ
พฺรหฺมชาเล เวยฺยากรเณ วุตฺตานิ ภควตา ฯ
มาติกา ฯ
[๘๖๐] ตตฺถ กตโม ชาติมโท ชาตึ ปฏิจฺจ มโท มชฺชนา
มชฺชิตตฺต มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณณ
ฺ าโม
ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ ชาติมโท ฯ
[๘๖๑] ตตฺถ กตโม โคตฺตมโท โคตฺต ปฏิจฺจ ฯเปฯ
อาโรคฺย ปฏิจฺจ ฯเปฯ โยพฺพน ปฏิจฺจ ฯเปฯ ชีวิต ปฏิจฺจ
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ฯเปฯ ลาภ ปฏิจฺจ ฯเปฯ สกฺการ ปฏิจฺจ ฯเปฯ ครุการ
ปฏิจฺจ ฯเปฯ ปุเรกฺขาร ปฏิจฺจ ฯเปฯ ปริวาร ปฏิจฺจ ฯเปฯ
โภค ปฏิจฺจ ฯเปฯ วณฺณ ปฏิจฺจ ฯเปฯ สุต ปฏิจฺจ ฯเปฯ
ปฏิภาณ ปฏิจฺจ ฯเปฯ รตฺตฺุต ปฏิจฺจ ฯเปฯ ปณฺฑปาติกตฺต
ปฏิจฺจ ฯเปฯ อนวฺตฺตึ ปฏิจฺจ ฯเปฯ อริยาปถ ปฏิจฺจ ฯเปฯ
อิทฺธึ ปฏิจฺจ ฯเปฯ ยส ปฏิจฺจ ฯเปฯ สีล ปฏิจฺจ ฯเปฯ
ฌาน ปฏิจฺจ ฯเปฯ สิปปฺ  ปฏิจฺจ ฯเปฯ อาโรห ปฏิจฺจ ฯเปฯ
ปริณาห ปฏิจฺจ ฯเปฯ สณฺาน ปฏิจฺจ ฯเปฯ ปาริปูรึ ปฏิจฺจ
มโท มชฺชนา มชฺชิตตฺต มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
ปาริปูริมโท ฯ
[๘๖๒] ตตฺถ กตโม มโท โย มโท มชฺชนา มชฺชิตตฺต
มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห
เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มโท ฯ
[๘๖๓] ตตฺถ กตโม ปมาโท กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต
วา มโนทุจจฺ ริเต วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค
โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา
อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค
ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา ปมชฺชิตตฺต อย
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วุจฺจติ ปมาโท ฯ
[๘๖๔] ตตฺถ กตโม ถมฺโภ โย ถมฺโภ ถมฺภนา ถมฺภิตตฺต
กกฺขฬิย ผารุสิย อุชุจิตฺตตา อมุทุตา อย วุจฺจติ ถมฺโภ ฯ
[๘๖๕] ตตฺถ กตโม สารมฺโภ โย สารมฺโภ ปฏิสารมฺโภ
สารมฺภนา ปฏิสารมฺภนา ปฏิสารมฺภิตตฺต อย วุจฺจติ สารมฺโภ ฯ
[๘๖๖] ตตฺถ กตมา อติจฺฉตา อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสน*คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรหิ ปฺจหิ วา กามคุเณหิ อสนฺตุฏสฺส
ภิยฺโยกมฺยตา ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต อติจฺฉตา ราโค
สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อติจฺฉตา ฯ
[๘๖๗] ตตฺถ กตมา มหิจฺฉตา อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสน-
*คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรหิ ปฺจหิ วา กามคุเณหิ อสนฺตุฏสฺส
ภิยฺโยกมฺยตา ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต มหิจฺฉตา ราโค
สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ มหิจฺฉตา ฯ
[๘๖๘] ตตฺถ กตมา ปาปจฺฉตา อิเธกจฺโจ อสฺสทฺโธ สมาโน
สทฺโธติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ ทุสฺสีโล สมาโน สีลวาติ ม
ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ อปฺปสฺสุโต สมาโน พหุสฺสุโตติ ม ชโน
ชานาตูติ อิจฺฉติ สงฺคณิการาโม สมาโน ปวิวติ ฺโตติ ม ชโน
ชานาตูติ อิจฺฉติ กุสีโต สมาโน อารทฺธวิริโยติ ม ชโน ชานาตูติ
อิจฺฉติ มุฏ สฺสติ สมาโน อุปฏิตสฺสตีติ ม ชโน ชานาตูติ
อิจฺฉติ อสมาหิโต สมาโน สมาหิโตติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ
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ทุปฺปฺโ สมาโน ปฺวาติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ อขีณาสโว
สมาโน ขีณาสโวติ ม ชโน ชานาตูติ อิจฺฉติ ยา เอวรูปา
อิจฺฉา อิจฺฉาคต ปาปจฺฉตา ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส
สาราโค อย วุจฺจติ ปาปจฺฉตา ฯ
[๘๖๙] ตตฺถ กตม สิงฺค ย สิงฺค สิงฺคารตา จตุรตา
จาตุริย ปริกฺขตตา ปาริกฺขติย อิท วุจฺจติ สิงฺค ฯ
[๘๗๐] ตตฺถ กตม ตินฺติณ ย ตินฺติณ ตินฺติณายนา ตินฺติณายิตตฺต
โลลุปฺป โลลุปฺปายนา โลลุปปฺ ายิตตฺต ปฺุจิกตา
สาธุกมฺยตา อิท วุจฺจติ ตินฺติณ ฯ
[๘๗๑] ตตฺถ กตม จาปลฺย จีวรมณฺฑนา ปตฺตมณฺฑนา
เสนาสนมณฺฑนา อิมสฺส วา ปูติกายสฺส พาหิราน วา
ปริกฺขาราน มณฺฑนา วิภูสนา เกฬนา ปริเกฬนา คิทฺธิกตา
คิทฺธิกตฺต จปลตา จาปลฺย อิท วุจฺจติ จาปลฺย ฯ
[๘๗๒] ตตฺถ กตมา อสภาควุตฺติ มาตริ วา ปตริ วา
เชฏเ วา ภาตริ วา อาจริเยสุ วา อุปชฺฌาเย วา พุทฺเธ วา
สาวเกสุ วา อฺตรฺตเรสุ ครุฏานิเกสุ วิปฺปฏิกูลคาหิตา
วิปจฺจนีกสาตตา อนาทริย อนาทรตา อคารวตา อปฺปฏิสสฺ วตา
อย วุจฺจติ อสภาควุตฺติ ฯ
[๘๗๓] ตตฺถ กตมา อรติ ปนฺเตสุ วา เสนาสเนสุ อฺตรฺตเรสุ วา อธิกุสเลสุ ธมฺเมสุ อรติ อรติกา อนภิรติ อนภิรมนา
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อุกฺกณฺิตา ปริตสิตา อย วุจฺจติ อรติ ฯ
[๘๗๔] ตตฺถ กตมา ตนฺทิ ยา ตนฺทิ ตนฺทยิ นา ตนฺทิมนกตา
อาลสฺย อาลสายนา อาลสายิตตฺต อย วุจฺจติ ตนฺทิ ฯ
[๘๗๕] ตตฺถ กตมา วิชมฺภิกา ยา กายสฺส ชมฺภนา วิชมฺภนา
อานมนา วินมนา สนฺนมนา ปณมนา พฺยาธิยก อย วุจจฺ ติ
วิชมฺภิกา ฯ
[๘๗๖] ตตฺถ กตโม ภตฺตสมฺมโท ยา ภุตฺตาวิสฺส ภตฺตมุจฺฉา
ภตฺตกิลมโถ ภตฺตปริฬาโห กายทุฏุลลฺ  อย วุจฺจติ ภตฺตสมฺมโท ฯ
[๘๗๗] ตตฺถ กตม เจตโส ลีนตฺต ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา
อกมฺมฺตา โอลียนา สลฺลียนา ลีน ลียนา ลียิตตฺต ถีน
ถียนา ถียิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ เจตโส ลีนตฺต ฯ
[๘๗๘] ตตฺถ กตมา กุหนา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสติ สฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ปจฺจยปฏิเสวนสงฺขาเตน วา สามนฺตชปฺปเตน
วา อิริยาปถสฺส วา อฏปนา ปนา สณฺปนา ภากุฏกิ า
ภากุฏิย กุหนา กุหายนา กุหิตตฺต อย วุจฺจติ กุหนา ฯ
[๘๗๙] ตตฺถ กตมา ลปนา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสติ สฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ยา ปเรส อาลปนา ลปนา สลฺลปนา
อุลฺลปนา สมุลฺลปนา อุนฺนหนา สมุนฺนหนา อุกฺกาปนา สมุกฺกาปนา
อนุปฺปยภาณิตา ปาตุกมฺยตา มุคฺคสูปตา ปาริภฏยตา อย
วุจฺจติ ลปนา ฯ
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[๘๘๐] ตตฺถ กตมา เนมิตฺติกตา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนสิ ฺสิตสฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ย ปเรส นิมิตฺต นิมิตฺตกมฺม
โอภาโส โอภาสกมฺม สามนฺตชปฺปา ปริกถา อย วุจฺจติ
เนมิตฺติกตา ฯ
[๘๘๑] ตตฺถ กตมา นิปฺเปสิกตา ลาภสกฺการสิโลกสนฺนสิ ฺสิตสฺส
ปาปจฺฉสฺส อิจฺฉาปกตสฺส ยา ปเรส อกฺโกสนา วมฺภนา
ครหณา อุกเฺ ขปนา สมุกฺเขปนา ขิปนา สงฺขิปนา ปาปนา สมฺปาปนา
อวณฺณหาริกา ปริปฏิมสิกตา อย วุจฺจติ นิปฺเปสิกตา ฯ
[๘๘๒] ตตฺถ กตมา ลาเภน ลาภ ชิคึสนตา
ลาภสกฺการสิโลกสนฺนิสฺสโิ ต ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อิโต ลทฺธ อามิส อมุตฺร
หรติ อมุตฺร วา ลทฺธ อามิส อิธ อาหรติ ยา เอวรูปา อามิเสน
อามิสสฺส เอฏิ คเวฏิ ปริเยฏิ เอสนา คเวสนา ปริเยสนา อย
วุจฺจติ ลาเภน ลาภ ชิคึสนตา ฯ8
[๘๘๓] ตตฺถ กตโม เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา
วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน
วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชชฺ ฏาเนน
วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา มาน
ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน ฯ
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[๘๘๔] ตตฺถ กตโม สทิโสหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา
วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน
วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชชฺ ฏาเนน
วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา
มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
สทิโสหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๘๕] ตตฺถ กตโม หีโนหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา
วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน
วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชชฺ ฏาเนน
วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา โอมาน
ชปฺเปติ โย เอวรูโป โอมาโน โอมฺนา โอมฺิตตฺต หีฬนา
โอหีฬนา โอหีฬิตตฺต อตฺตฺุา อตฺตาวฺา อตฺตปริภโว อย
วุจฺจติ หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๘๖] ตตฺถ กตโม เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน อิเธกจฺโจ
เสยฺโย โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตตฺ ิเยน วา
วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ เสยฺย อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต
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อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๘๗] ตตฺถ กตโม เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
เสยฺโย โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ สทิส อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต
อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๘๘] ตตฺถ กตโม เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
เสยฺโย โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย
วา ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา
สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ หีน อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย โอมาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป โอมาโน โอมฺนา
โอมฺิตตฺต หีฬนา โอหีฬนา โอหีฬิตตฺต อตฺตฺุา
อตฺตาวฺา อตฺตปริภโว อย วุจฺจติ เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๘๙] ตตฺถ กตโม สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน อิเธกจฺโจ
สทิโส โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
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อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ เสยฺย อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต
อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๙๐] ตตฺถ กตโม สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
สทิโส โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ สทิส อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺตฟ
อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๙๑] ตตฺถ กตโม สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
สทิโส โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ หีน อตฺตาน ทหติ โส ต นิสฺสาย
โอมาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป โอมาโน โอมฺนา โอมฺิตตฺต
หีฬนา โอหีฬนา โอหีฬิตตฺต อตฺตฺุา อตฺตาวฺา อตฺตปริภโว
อย วุจฺจติ สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๙๒] ตตฺถ กตโม หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน อิเธกจฺโจ
หีโน โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ เสยฺย อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต
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อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๙๓] ตตฺถ กตโม หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
หีโน โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ สทิส อตฺตาน ทหติ โส ต
นิสฺสาย มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต
อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน
[๘๙๔] ตตฺถ กตโม หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน อิเธกจฺโจ
หีโน โหติ ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ
อฺตรฺตเรน วตฺถนุ า ปเรหิ หีน อตฺตาน ทหติ โส ต นิสฺสาย
โอมาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป โอมาโน โอมฺนา โอมฺิตตฺต
หีฬนา โอหีฬนา โอหีฬิตตฺต อตฺตฺุา อตฺตาวฺา อตฺตปริภโว
อย วุจฺจติ หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน ฯ
[๘๙๕] ตตฺถ กตโม มาโน โย มาโน มฺนา มฺิตตฺต
อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส
อย วุจฺจติ มาโน ฯ
[๘๙๖] ตตฺถ กตโม อติมาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา วา โคตฺเตน
วา โกลปุตตฺ ิเยน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วตฺถุนา ปเร
อติมฺติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
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อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
อติมาโน ฯ
[๘๙๗] ตตฺถ กตโม มานาติมาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา วา
โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา ฯเปฯ อฺตรฺตเรน วตฺถุนา
ปุพฺพกาล ปเรหิ สทิส อตฺตาน ทหติ อปรกาล อตฺตาน เสยฺย
ทหติ ปเรหิ หีน น ทหติ โย เอวรูโป มาโน มฺนา
มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา
จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มานาติมาโน ฯ
[๘๙๘] ตตฺถ กตโม โอมาโน อิเธกจฺโจ ชาติยา วา โคตฺเตน
วา โกลปุตตฺ ิเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา ธเนน วา อชฺเฌเนน
วา กมฺมายตเนน วา สิปฺปายตเนน วา วิชฺชฏาเนน วา สุเตน
วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา โอมาน ชปฺเปติ
โย เอวรูโป โอมาโน โอมฺนา โอมฺิตตฺต หีฬนา โอหีฬนา
โอหีฬิตตฺต อตฺตฺุา อตฺตาวฺา อตฺตปริภโว อย วุจฺจติ
โอมาโน ฯ
[๘๙๙] ตตฺถ กตโม อธิมาโน อปฺปตฺเต ปตฺตสฺิตา อกเต
กตสฺิตา อนธิคเต อธิคตสฺิตา อสจฺฉิกเต สจฺฉิกตสฺิตา
โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม
ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ อธิมาโน ฯ
[๙๐๐] ตตฺถ กตโม อสฺมิมาโน รูเป อสฺมตี ิ มาโน อสฺมีติ
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ฉนฺโท อสฺมีติ อนุสโย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ
สงฺขาเรสุ ฯเปฯ วิฺาเณ อสฺมีติ มาโน อสฺมตี ิ ฉนฺโท อสฺมีติ
อนุสโย โย เอวรูโป มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ
อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
อสฺมิมาโน ฯ
[๙๐๑] ตตฺถ กตโม มิจฺฉามาโน อิเธกจฺโจ ปาปเกน วา
กมฺมายตเนน ปาปเกน วา สิปฺปายตเนน ปาปเกน วา วิชฺชฏาเนน
ปาปเกน วา สุเตน ปาปเกน วา ปฏิภาเณน ปาปเกน
วา สีเลน ปาปเกน วา วเตน ปาปเกน วา สีลพฺพเตน ปาปกาย
วา ทิฏิยา อฺตรฺตเรน วตฺถุนา มาน ชปฺเปติ โย เอวรูโป
มาโน มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช
สมฺปคฺคาโห เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มิจฺฉามาโน ฯ
[๙๐๒] ตตฺถ กตโม าติวิตกฺโก าตเก อารพฺภ เคหสิโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ าติวิตกฺโก ฯ
[๙๐๓] ตตฺถ กตโม ชนปทวิตกฺโก ชนปท อารพฺภ เคหสิโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ ชนปทวิตกฺโก ฯ
[๙๐๔] ตตฺถ กตโม อมรวิตกฺโก ทุกฺกรการิกาปฏิสยุตฺโต
วา ทิฏิคตปฏิสยุตฺโต วา เคหสิโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ
มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ อมรวิตกฺโก ฯ
[๙๐๕] ตตฺถ กตโม ปรานุทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อิเธกจฺโจ
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คิหิสสฏโ วิหรติ สหนนฺที สหโสกี สุขิเตสุ สุขิโต ทุกขฺ ิเตสุ
ทุกฺขิโต อุปปฺ นฺเนสุ กิจจฺ กรณีเยสุ อตฺตนาว โยค อาปชฺชติ โย
ตตฺถ เคหสิโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจจฺ ติ
ปรานุทยตาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ
[๙๐๖] ตตฺถ กตโม ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
ลาภสกฺการสิโลก อารพฺภ เคหสิโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
อย วุจฺจติ ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ
[๙๐๗] ตตฺถ กตโม อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อิเธกจฺโจ
ชาติยา วา โคตฺเตน วา โกลปุตฺติเยน วา วณฺณโปกฺขรตาย วา
ธเนน วา อชฺเฌเนน วา กมฺมายตเนน วา สิปปฺ ายตเนน วา
วิชฺชฏาเนน วา สุเตน วา ปฏิภาเณน วา อฺตรฺตเรน
วตฺถุนา มา ม ปเร อวชานึสูติ โย ตตฺถ เคหสิโต ตกฺโก
วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโก ฯ
เอกก ฯ
[๙๐๘] ตตฺถ กตโม โกโธ โย โกโธ กุชฌ
ฺ นา กุชฌ
ฺ ิตตฺต
โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต
วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสโุ รโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ โกโธ ฯ ตตฺถ กตโม อุปนาโห ปุพฺพกาล โกโธ อปรกาล
อุปนาโห โย เอวรูโป อุปนาโห อุปนหนา อุปนาหิตตฺต อฏปนา

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 484

ปนา สณฺปนา อนุสสนฺทนา อนุปฺปพนฺธนา ทฬฺหีกมฺม โกธสฺส
อย วุจฺจติ อุปนาโห ฯ
[๙๐๙] ตตฺถ กตโม มกฺโข โย มกฺโข มกฺขยิ นา มกฺขิยิตตฺต
นิฏุริย นิฏ ุริยกมฺม อย วุจฺจติ มกฺโข ฯ ตตฺถ กตโม ปลาโส
โย ปลาโส ปลาสายนา ปลาสายิตตฺต ปลาสาหาโร วิวาทฏาน
ยุคคฺคาโห อปฺปฏินิสฺสคฺโค อย วุจฺจติ ปลาโส ฯ
[๙๑๐] ตตฺถ กตมา อิสฺสา ยา ปรลาภสกฺการครุการ*มานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสา อิสฺสายนา อิสฺสายิตตฺต อุสูยา อุสูยนา
อุสูยิตตฺต อย วุจฺจติ อิสฺสา ฯ ตตฺถ กตม มจฺฉริย ปฺจ
มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป มจฺเฉร มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ
กทริย กฏกฺจุกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริย ฯ
[๙๑๑] ตตฺถ กตมา มายา อิเธกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต
จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา ตสฺส
ปฏิจฺฉาทนเหตุ ปาปก อิจฺฉ ปณิทหติ มา ม ชฺาติ อิจฺฉติ
มา ม ชฺาติ สงฺกปฺปติ มา ม ชฺาติ วาจ ภาสติ มา ม
ชฺาติ กาเยน ปรกฺกมติ ยา เอวรูปา มายา มายาวิตา
อจฺจาสรา วฺจนา นิกติ วิกรี ณา ปริหรณา คุหนา ปริคุหนา
ฉาทนา ปริจฺฉาทนา อนุตฺตานีกมฺม อนาวิกมฺม โวจฺฉาทนา
ปาปกิริยา อย วุจฺจติ มายา ฯ ตตฺถ กตม สาเถยฺย อิเธกจฺโจ
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สโถ โหติ ปริสโถ ย ตตฺถ สถ สถตา สาเถยฺย กกฺขฬตา
กกฺขฬิย ปริกขฺ ตตา ปาริกฺขติย อิท วุจฺจติ สาเถยฺย ฯ
[๙๑๒] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตมา ภวตณฺหา โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ภวราโค ภวนนฺที ภวตณฺหา
ภวสิเนโห ภวปริฬาโห ภวมุจฺฉา ภวชฺโฌสาน อย วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ
[๙๑๓] ตตฺถ กตมา ภวทิฏิ ภวิสฺสติ อตฺตา จ โลโก
จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย
วุจฺจติ ภวทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา วิภวทิฏิ น ภวิสฺสติ อตฺตา
จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อย วุจฺจติ วิภวทิฏิ ฯ
[๙๑๔] ตตฺถ กตมา สสฺสตทิฏ ิ สสฺสโต อตฺตา จ โลโก
จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย
วุจฺจติ สสฺสตทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา อุจฺเฉททิฏิ อุจฺฉิชฺชสิ ฺสติ
อตฺตา จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ อุจฺเฉททิฏิ ฯ
[๙๑๕] ตตฺถ กตมา อนฺตวา ทิฏ ิ อนฺตวา อตฺตา จ โลโก
จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย
วุจฺจติ อนฺตวา ทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา อนนฺตวา ทิฏิ อนนฺตวา
อตฺตา จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
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วิปริเย สคฺคาโห อย วุจฺจติ อนนฺตวา ทิฏิ ฯ
[๙๑๖] ตตฺถ กตมา ปุพฺพนฺตานุทิฏิ ปุพฺพนฺต อารพฺภ ยา
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจจฺ ติ
ปุพฺพนฺตานุทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา อปรนฺตานุทิฏิ อปรนฺต อารพฺภ
ยา อุปฺปชฺชติ ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
อปรนฺตานุทิฏิ ฯ
[๙๑๗] ตตฺถ กตม อหิริก ย น หิริยติ หิรยิ ติ พฺเพน น หิริยติ
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจฺจติ อหิริก ฯ
ตตฺถ กตม อโนตฺตปฺป ย น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน น
โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจฺจติ
อโนตฺตปฺป ฯ
[๙๑๘] ตตฺถ กตมา โทวจสฺสตา สหธมฺมเิ ก วุจฺจมาเน
โทวจสฺสาย โทวจสฺสิย โทวจสฺสตา วิปฺปฏิกูลคาหิตา วิปจฺจนีกสาตตา
อนาทริย อนาทรตา อคารวตา อปฺปฏิสฺสวตา อย8
วุจฺจติ โทวจสฺสตา ฯ ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา เย เต ปุคฺคลา
อสฺสทฺธา ทุสฺสีลา อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปปฺ ฺา ยา เตส
เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ
สมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ ปาปมิตฺตตา ฯ
[๙๑๙] ตตฺถ กตโม อนาชฺชโว โย อนาชฺชโว อนาชฺชวตา
ชิมฺหตา วงฺกตา กุฏิลตา อย วุจฺจติ อนาชฺชโว ฯ ตตฺถ กตโม
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อมทฺทโว ยา อมุทุตา อมทฺทวตา กกฺขฬิย ผารุสิย กกฺขฬตา
กถินตา อุชุจิตฺตตา อมุทุตา อย วุจฺจติ อมทฺทโว ฯ
[๙๒๐] ตตฺถ กตมา อกฺขนฺติ ยา อกฺขนฺติ อกฺขมนตา อนธิวาสนตา
จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ
อกฺขนฺติ ฯ ตตฺถ กตม อโสรจฺจ กายิโก วีติกฺกโม วาจสิโก
วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อิท วุจฺจติ อโสรจฺจ สพฺพมฺป
ทุสฺสีลฺย อโสรจฺจ ฯ
[๙๒๑] ตตฺถ กตม อสาขลฺย ยา สา วาจา อณฺฑกา
กกฺกสา ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา
ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ ยา ตตฺถ อสณฺหวาจตา อสขิลวาจตา
ผรุสวาจตา อิท วุจฺจติ อสาขลฺย ฯ ตตฺถ กตโม อปฺปฏิสนฺถาโร
เทฺว ปฏิสนฺถารา อามิสปฏิสนฺถาโร จ ธมฺมปฏิสนฺถาโร จ
อิเธกจฺโจ อปฺปฏิสนฺถารโก โหติ อามิสปฏิสนฺถาเรน วา ธมฺมปฏิสนฺถาเรน
วา อย วุจฺจติ อปฺปฏิสนฺถาโร ฯ
[๙๒๒] ตตฺถ กตมา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา อิเธกจฺโจ
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตวฺ า
ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา
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ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺรเิ ย
น สวร อาปชฺชติ ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน อคุตฺติ อโคปนา
อนารกฺโข อสวโร อย วุจฺจติ อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา ฯ ตตฺถ
กตมา โภชเน อมตฺตฺุตา อิเธกจฺโจ อปฺปฏิสขา อโยนิโส
อาหาร อาหาเรติ ทวาย มทาย มณฺฑนาย วิภูสนาย ยา ตตฺถ
อสนฺตุฏิตา อมตฺตฺุตา อปฺปฏิสงฺขา โภชเน อย วุจฺจติ
โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ
[๙๒๓] ตตฺถ กตม มุฏสจฺจ ยา อสฺสติ อนนุสฺสติ
อปฺปฏิสฺสติ อสฺสติ อสรณตา อธารณตา ปลาปนตา สมฺมุสนตา
อิท วุจฺจติ มุฏสจฺจ ฯ ตตฺถ กตม อสมฺปชฺ ย อฺาณ
อทสฺสน ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อิท วุจฺจติ
อสมฺปชฺ ฯ
[๙๒๔] ตตฺถ กตมา สีลวิปตฺติ กายิโก วีติกกฺ โม วาจสิโก
วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อย วุจฺจติ สีลวิปตฺติ สพฺพมฺป
ทุสฺสีลฺย สีลวิปตฺติ ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิวิปตฺติ นตฺถิ ทินนฺ 
นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคต ฯเปฯ
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วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ ทิฏิวิปตฺติ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ
ทิฏิวิปตฺติ ฯ
[๙๒๕] ตตฺถ กตม อชฺฌตฺต สฺโชน ปฺโจรมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ อชฺฌตฺต สฺโชน ฯ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
พหิทฺธา สฺโชน ฯ
ทุก ฯ
[๙๒๖] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส โมโห ฯ
ตตฺถ กตโม โลโภ โย ราโค สาราโค อนุนโย อนุโรโธ
นนฺที นนฺทรี าโค จิตฺตสฺส สาราโค อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน
เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค ปงฺโก เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี
สิพฺพินี ชาลินี สริตา วิสตฺติกา สุตฺต วิสฏา อายูหนี ทุติยา
ปณิธิ ภวเนตฺติ วน วนโถ สนฺถโว สิเนโห อเปกฺขา ปฏิพนฺธุ
อาสา อาสึสนา อาสึสิตตฺต รูปาสา สทฺทาสา คนฺธาสา รสาสา
โผฏพฺพาสา ลาภาสา ธนาสา ปุตฺตาสา ชีวิตาสา ชปฺปา ปชปฺปา
อภิชปฺปา ชปฺปา ชปฺปนา ชปฺปตตฺต โลลุปฺป โลลุปฺปายนา โลลุปฺปายิตตฺต
ปฺุจิกตา สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค วิสมโลโภ นิกนฺติ
นิกามนา ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา กามตณฺหา ภวตณฺหา
วิภวตณฺหา รูปตณฺหา อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา โอโฆ
โยโค คนฺโถ อุปาทาน อาวรณ นีวรณ ฉาทน พนฺธน อุปกฺ-
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กิเลโส กิเลโส อนุสโย ปริยุฏาน ลตา เววิจฺฉ ทุกฺขมูล ทุกฺขนิทาน
ทุกฺขปฺปภโว มารปาโส มารพลิส มารวิสโย ตณฺหานที ตณฺหาชาล
ตณฺหาคทฺทุล ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล
อย วุจฺจติ โลโภ ฯ ตตฺถ กตโม โทโส อนตฺถ เม อจรีติ อาฆาโต
ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จริสฺสตีติ
อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจริ อนตฺถ
จรติ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส
อตฺถ อจริ อตฺถ จรติ อตฺถ จริสสฺ ตีติ อาฆาโต ชายติ
อฏาเน วา ปน อาฆาโต ชายติ โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต#
ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวโิ รโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส
ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ
กุชฺฌนา กุชฌ
ฺ ิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป
อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ โทโส ฯ ตตฺถ กตโม โมโห
ทุกฺเข อฺาณ ทุกฺขสมุทเย อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณ ปุพฺพนฺเต อฺาณ
อปรนฺเต
อฺาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อฺาณ
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณ ย เอวรูป อฺาณ
อทสฺสน ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ
โมโห ฯ อิมานิ ตีณิ อกุสลมูลานิ ฯ
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[๙๒๗] ตตฺถ กตเม ตโย อกุสลวิตกฺกา กามวิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก
วิหึสาวิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม กามวิตกฺโก กามปฏิสยุตฺโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ
กามวิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม พฺยาปาทวิตกฺโก พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต
ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ
ตตฺถ กตโม วิหึสาวิตกฺโก วิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก
วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ วิหึสาวิตกฺโก ฯ
อิเม ตโย อกุสลวิตกฺกา ฯ
[๙๒๘] ตตฺถ กตมา ติสฺโส อกุสลสฺา กามสฺา
พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา ฯ ตตฺถ กตมา กามสฺา กามปฏิสยุตฺตา
สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย วุจฺจติ กามสฺา ฯ
ตตฺถ กตมา พฺยาปาทสฺา พฺยาปาทปฏิสยุตฺตา สฺา สฺชานนา
สฺชานิตตฺต อย วุจฺจติ พฺยาปาทสฺา ฯ ตตฺถ กตมา
วิหึสาสฺา วิหึสาปฏิสยุตฺตา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย วุจฺจติ วิหึสาสฺา ฯ อิมา ติสฺโส อกุสลสฺา ฯ
[๙๒๙] ตตฺถ กตมา ติสฺโส อกุสลธาตุโย กามธาตุ พฺยาปาทธาตุ
วิหึสาธาตุ ฯ ตตฺถ กตมา กามธาตุ กามวิตกฺโก
กามธาตุ ฯ พฺยาปาทวิตกฺโก พฺยาปาทธาตุ ฯ วิหึสาวิตกฺโก วิหึสาธาตุ ฯ
ตตฺถ กตโม กามวิตกฺโก กามปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก
ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ กามวิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม
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พฺยาปาทวิตกฺโก พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ
มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ ตตฺถ กตโม
วิหึสาวิตกฺโก วิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
อย วุจฺจติ วิหึสาวิตกฺโก ฯ อิมา ติสฺโส อกุสลธาตุโย ฯ
[๙๓๐] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ ทุจฺจริตานิ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต ฯ ตตฺถ กตม กายทุจฺจริต ปาณาติปาโต
อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร อิท วุจฺจติ กายทุจฺจริต ฯ
ตตฺถ กตม วจีทุจฺจริต มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา วาจา
สมฺผปฺปลาโป อิท วุจฺจติ วจีทุจฺจริต ฯ ตตฺถ กตม มโนทุจฺจริต
อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏิ อิท วุจฺจติ มโนทุจฺจริต ฯ
ตตฺถ กตม กายทุจฺจริต อกุสล กายกมฺม กายทุจจฺ ริต ฯ อกุสล
วจีกมฺม วจีทุจฺจริต ฯ อกุสล มโนกมฺม มโนทุจฺจริต ฯ ตตฺถ
กตม อกุสล กายกมฺม อกุสลา กายสฺเจตนา อกุสล กายกมฺม ฯ
อกุสลา วจีสฺเจตนา อกุสล วจีกมฺม ฯ อกุสลา มโนสฺเจตนา
อกุสล มโนกมฺม ฯ อิมานิ ตีณิ ทุจฺจริตานิ ฯ
[๙๓๑] ตตฺถ กตเม ตโย อาสวา กามาสโว ภวาสโว
อวิชฺชาสโว ฯ ตตฺถ กตโม กามาสโว โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
ฯเปฯ กามชฺโฌสาน อย วุจฺจติ กามาสโว ฯ ตตฺถ กตโม
ภวาสโว โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ฯเปฯ ภวชฺโฌสาน อย วุจจฺ ติ
ภวาสโว ฯ ตตฺถ กตโม อวิชฺชาสโว ทุกฺเข อฺาณ ฯเปฯ
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อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชาสโว ฯ อิเม
ตโย อาสวา ฯ
[๙๓๒] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ สฺโชนานิ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา
สีลพฺพตปรามาโส ฯ ตตฺถ กตมา สกฺกายทิฏ ิ อิธ อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม
อวินีโต สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน
อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน เวทน ฯเปฯ สฺ
ฯเปฯ สงฺขาเร ฯเปฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
สกฺกายทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ธมฺเม กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สิกฺขาย กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ปุพฺพนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อปรนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต ฯเปฯ
ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ ตตฺถ กตโม
สีลพฺพตปรามาโส อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ
วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต
ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ สีลพฺพตปรามาโส ฯ อิมานิ
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ตีณิ สฺโชนานิ ฯ
[๙๓๓] ตตฺถ กตมา ติสฺโส ตณฺหา กามตณฺหา ภวตณฺหา
วิภวตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา ภวตณฺหา ภวทิฏิสหคโต ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา
วิภวตณฺหา อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส
สาราโค อย วุจฺจติ วิภวตณฺหา ฯ อวเสสา ตณฺหา กามตณฺหา ฯ
ตตฺถ กตมา กามตณฺหา กามธาตุปฏิสยุตฺโต ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ กามตณฺหา ฯ รูปธาตุอรูปธาตุปฏิสยุตฺโต
ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค
อย วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ วิภวตณฺหา ฯ อิมา
ติสฺโส ตณฺหา ฯ
[๙๓๔] ตตฺถ กตมา อปราป ติสฺโส ตณฺหา กามตณฺหา
รูปตณฺหา อรูปตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา กามตณฺหา กามธาตุปฏิสยุตฺโต
ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ
กามตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา รูปตณฺหา รูปธาตุปฏิสยุตฺโต ราโค
สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ รูปตณฺหา ฯ
ตตฺถ กตมา อรูปตณฺหา อรูปธาตุปฏิสยุตฺโต ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อรูปตณฺหา ฯ อิมา
ติสฺโส ตณฺหา ฯ
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[๙๓๕] ตตฺถ กตมา อปราป ติสฺโส ตณฺหา รูปตณฺหา
อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา รูปตณฺหา รูปธาตุปฏิสยุตฺโต
ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ รูปตณฺหา ฯ
ตตฺถ กตมา อรูปตณฺหา อรูปธาตุปฏิสยุตฺโต ราโค สาราโค
ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อรูปตณฺหา ฯ ตตฺถ
กตมา นิโรธตณฺหา อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค สาราโค ฯเปฯ
จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ นิโรธตณฺหา ฯ อิมา ติสฺโส ตณฺหา ฯ
[๙๓๖] ตตฺถ กตมา ติสฺโส เอสนา กาเมสนา ภเวสนา
พฺรหฺมจริเยสนา ฯ ตตฺถ กตมา กาเมสนา โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
ฯเปฯ กามชฺโฌสาน อย วุจฺจติ กาเมสนา ฯ ตตฺถ กตมา
ภเวสนา โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ฯเปฯ ภวชฺโฌสาน อย วุจจฺ ติ
ภเวสนา ฯ ตตฺถ กตมา พฺรหฺมจริเยสนา สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อย วุจฺจติ พฺรหฺมจริเยสนา ฯ ตตฺถ กตมา กาเมสนา กามราโค
ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อย วุจฺจติ
กาเมสนา ฯ ตตฺถ กตมา ภเวสนา ภวราโค ตเทกฏ อกุสล
กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อย วุจฺจติ ภเวสนา ฯ อนฺตคฺคาหิกา
ทิฏิ ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อย วุจฺจติ
พฺรหฺมจริเยสนา ฯ อิมา ติสฺโส เอสนา ฯ
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[๙๓๗] ตตฺถ กตมา ติสฺโส วิธา เสยฺโยหมสฺมีติ วิธา
สทิโสหมสฺมีติ วิธา หีโนหมสฺมีติ วิธา อิมา ติสฺโส วิธา ฯ
[๙๓๘] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ ภยานิ ชาติภย ชราภย มรณภย ฯ
ตตฺถ กตม ชาติภย ชาตึ ปฏิจฺจ ภย ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโสฅ
เจตโส อุตฺราโส อิท วุจฺจติ ชาติภย ฯ ตตฺถ กตม ชราภย
ชร ปฏิจฺจ ภย ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุตฺราโส
อิท วุจฺจติ ชราภย ฯ ตตฺถ กตม มรณภย มรณ ปฏิจฺจ ภย
ภยานก ฉมฺภิตตฺต โลมหโส เจตโส อุตฺราโส อิท วุจฺจติ
มรณภย ฯ อิมานิ ตีณิ ภยานิ ฯ
[๙๓๙] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ ตมานิ อตีต อทฺธาน อารพฺภ
กงฺขติ วิจิกจิ ฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ อนาคต อทฺธาน
อารพฺภ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ ปจฺจุปฺปนฺน
อทฺธาน อารพฺภ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ อิมานิ
ตีณิ ตมานิ ฯ
[๙๔๐] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ ติตฺถายตนานิ อิเธกจฺโจ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล
ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพ
กตเหตูติ อิธ ปเนกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที
โหติ เอวทิฏิ ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคคฺ โล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกฺข
วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ อิธ ปเนกจฺโจ
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สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ ยงฺกิฺจาย
ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต
อเหตุอปฺปจฺจยาติ อิมานิ ตีณิ ติตฺถายตนานิ ฯ
[๙๔๑] ตตฺถ กตเม ตโย กิฺจนา ราโค กิฺจน โทโส
กิฺจน โมโห กิฺจน อิเม ตโย กิฺจนา ฯ
[๙๔๒] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ องฺคณานิ ราโค องฺคณ โทโส
องฺคณ โมโห องฺคณ อิมานิ ตีณิ องฺคณานิ ฯ
[๙๔๓] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ มลานิ ราโค มล โทโส มล
โมโห มล อิมานิ ตีณิ มลานิ ฯ
[๙๔๔] ตตฺถ กตมานิ ตีณิ วิสมานิ ราโค วิสม โทโส
วิสม โมโห วิสม อิมานิ ตีณิ วิสมานิ ฯ
[๙๔๕] ตตฺถ กตมานิ อปรานิป ตีณิ วิสมานิ กายวิสม
วจีวิสม มโนวิสม อิมานิ ตีณิ วิสมานิ ฯ
[๙๔๖] ตตฺถ กตเม ตโย อคฺคี ราคคฺคิ โทสคฺคิ โมหคฺคิ
อิเม ตโย อคฺคี ฯ
[๙๔๗] ตตฺถ กตเม ตโย กสาวา ราคกสาโว โทสกสาโว
โมหกสาโว อิเม ตโย กสาวา ฯ
[๙๔๘] ตตฺถ กตเม อปเรป ตโย กสาวา กายกสาโว
วจีกสาโว มโนกสาโว อิเม ตโย กสาวา ฯ
[๙๔๙] ตตฺถ กตมา อสฺสาททิฏิ อิเธกจฺโจ สมโณ วา
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พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ
โส กาเมสุ ปาตพฺยต อาปชฺชติ อย วุจฺจติ อสฺสาททิฏิ ฯ
ตตฺถ กตมา อตฺตานุทิฏิ อิธ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน อริยาน
อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน
อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินโี ต รูป
อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ
วา อตฺตาน เวทน ฯเปฯ สฺ ฯเปฯ สงฺขาเร ฯเปฯ
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ
วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ อตฺตานุทิฏิ ฯh
ตตฺถ กตมา มิจฺฉาทิฏิ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย
อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
มิจฺฉาทิฏิ ฯ สสฺสตทิฏ ิ อสฺสาททิฏิ ฯ สกฺกายทิฏิ อตฺตานุทิฏิ ฯ
อุจฺเฉททิฏิ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
[๙๕๐] ตตฺถ กตมา อรติ ปนฺเตสุ วา เสนาสเนสุ อฺตรฺตเรสุ
วา อธิกุสเลสุ ธมฺเมสุ อรติ อรติกา อนภิรติ อนภิรมนา
อุกฺกณฺิตา ปริตสิตา อย วุจฺจติ อรติ ฯ ตตฺถ กตมา วิเหสา
อิเธกจฺโจ ปาณินา วา เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา
รชฺชยุ า วา อฺตรฺตเรน สตฺเต วิเหเติ ยา เอวรูปา เหนา
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วิเหนา หึสนา วิหึสนา โรสนา วิโรสนา ปรูปฆาโต อย
วุจฺจติ วิเหสา ฯ ตตฺถ กตมา อธมฺมจริยา กาเยน อธมฺมจริยา
วิสมจริยา วาจาย อธมฺมจริยา วิสมจริยา มนสา อธมฺมจริยา
วิสมจริยา อย วุจฺจติ อธมฺมจริยา ฯ
[๙๕๑] ตตฺถ กตมา โทวจสฺสตา สหธมฺมเิ ก วุจฺจมาเน
โทวจสฺสาย โทวจสฺสิย โทวจสฺสตา วิปฺปฏิกูลคาหิตา วิปจฺจนีกสาตตา
อนาทริย อนาทรตา อคารวตา อปฺปฏิสฺสวตา อย
วุจฺจติ โทวจสฺสตา ฯ ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา เย เต ปุคฺคลา
อสฺสทฺธา ทุสฺสีลา อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปปฺ ฺา ยา เตส
เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ
ตสมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ ปาปมิตฺตตา ฯ ตตฺถ กตมา นานตฺตสฺา
กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา อย วุจฺจติ
นานตฺตสฺา สพฺพาป อกุสลสฺา นานตฺตสฺา ฯ
[๙๕๒] ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม
เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจจิ อุทฺธจฺจ ฯ ตตฺถ
กตม โกสชฺช กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจฺจริเต
วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน
กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา
อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา
อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท อิท
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วุจฺจติ โกสชฺช ฯ ตตฺถ กตโม ปมาโท กายทุจฺจริเต วา
วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจจฺ ริเต วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส
โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย
อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา
นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขติ ฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม
อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา
ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโท ฯ
[๙๕๓] ตตฺถ กตมา อสนฺตุฏิตา อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสน*คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรหิ ปฺจหิ วา กามคุเณหิ อสนฺตุฏสฺส
ภิยฺโยกมฺยตา ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต อสนฺตุฏิตา ราโค
สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ อสนฺตุฏิตา ฯ
ตตฺถ กตมา อสมฺปชฺตา ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อสมฺปชฺตา ฯ ตตฺถ
กตมา มหิจฺฉตา อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ
ปฺจหิ วา กามคุเณหิ อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตา
ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต มหิจฺฉตา ราโค สาราโค ฯเปฯ
จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ มหิจฺฉตา ฯก
[๙๕๔] ตตฺถ กตม อหิริก ย น หิริยติ หิริยิตพฺเพน น
หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจจฺ ติ
อหิริก ฯ ตตฺถ กตม อโนตฺตปฺป ย น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน
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น โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท
วุจฺจติ อโนตฺตปฺป ฯ ตตฺถ กตโม ปมาโท กายทุจฺจริเต วา
วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจจฺ ริเต วา ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส
โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย
อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา
นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขติ ฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม
อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชฺชนา
ปมชฺชิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโท ฯ
[๙๕๕] ตตฺถ กตม อนาทริย ย อนาทริย อนาทรตา
อคารวตา อปฺปฏิสฺสวตา อนาทา อนาทายนา อนาทายิตตฺต
อสีลฺย อจิติกาโร อิท วุจฺจติ อนาทริย ฯ ตตฺถ กตมา
โทวจสฺสตา สหธมฺมิเก วุจฺจมาเน โทวจสฺสาย โทวจสฺสิย โทวจสฺสตา9
วิปฺปฏิกูลคาหิตา วิปจฺจนีกสาตตา อนาทริย อนาทรตา อคารวตา
อปฺปฏิสฺสวตา อย วุจฺจติ โทวจสฺสตา ฯ ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา
เย เต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา ทุสฺสลี า อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปปฺ ฺา
ยา เตส เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ
สมฺภตฺติ ตสมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ ปาปมิตฺตตา ฯ
[๙๕๖] ตตฺถ กตม อสฺสทฺธิย อิเธกจฺโจ อสฺสทฺโธ โหติ
น สทฺทหติ พุทฺธ วา ธมฺม วา สงฺฆ วา ย เอวรูป อสฺสทฺธิย
อสฺสทฺทหนา อโนกปฺปนา อนภิปฺปสาโท อิท วุจฺจติ อสฺสทฺธิย ฯ
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ตตฺถ กตมา อวทฺุตา ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย
กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย ย เอวรูป
มจฺเฉร มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย กฏกฺจุกตา
อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ อวทฺุตา ฯ ตตฺถ กตม
โกสชฺช กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา มโนทุจฺจริเต วา
ปฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน
กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา อสาตจฺจกิริยตา
อนฏิตกิริยตา โอลีนวุตฺติตา นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา
อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม อนธิฏาน อนนุโยโค ปมาโท
อิท วุจฺจติ โกสชฺช ฯ
[๙๕๗] ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม
เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจ ฯ ตตฺถ
กตโม อสวโร อิเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย น
สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา
ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทรฺ ิย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
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อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น
รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ อย วุจฺจติ
อสวโร ฯ ตตฺถ กตม ทุสฺสีลฺย กายิโก วีติกฺกโม วาจสิโก
วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อิท วุจฺจติ ทุสฺสีลฺย ฯ
[๙๕๘] ตตฺถ กตมา อริยาน อทสฺสนกมฺยตา ตตฺถ กตเม
อริยา อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทธฺ สาวกา จ ยา อิเมส
อริยาน อทสฺสนกมฺยตา อทฏุกมฺยตา อสเมตุกมฺยตา อสมาคนฺตุกมฺยตา
อย วุจฺจติ อริยาน อทสฺสนกมฺยตา ฯ ตตฺถ กตมา
สทฺธมฺม อโสตุกมฺยตา ตตฺถ กตโม สทฺธมฺโม จตฺตาโร สติปฏานา
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทา
ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค อย วุจฺจติ สทฺธมฺโม ยา อิมสฺส สทฺธมฺมสฺส อโสตุกมฺยตา
อสฺสวนกมฺยตา อนุคฺคเหตุกมฺยตา อธาเรตุกมฺยตา อย วุจฺจติ
สทฺธมฺม อโสตุกมฺยตา ฯ ตตฺถ กตมา อุปารมฺภจิตฺตตา ตตฺถ
กตโม อุปารมฺโภ โย อุปารมฺโภ อนูปารมฺโภ อุปารมฺภนา
อนูปารมฺภนา อนูปารมฺภิตตฺต อฺุา อวฺา ปริภโว รนฺธคเวสิตา
อย วุจฺจติ อุปารมฺภจิตฺตตา ฯ
[๙๕๙] ตตฺถ กตม มุฏสจฺจ ยา อสฺสติ อนุสฺสติ
อปฺปฏิสฺสติ อสฺสติ อสรณตา อธารณตา ปลาปนตา สมฺมุสนตา
อิท วุจฺจติ มุฏสจฺจ ฯ ตตฺถ กตม อสมฺปชฺ ย อฺาณ
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อทสฺสน ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อิท วุจฺจติ
อสมฺปชฺ ฯ ตตฺถ กตโม เจตโส วิกฺเขโป ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ
อวูปสโม เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ เจตโส
วิกฺเขโป ฯ
[๙๖๐] ตตฺถ กตโม อโยนิโส มนสิกาโร อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ
อโยนิโส มนสิกาโร ทุกฺเข สุขนฺติ อโยนิโส มนสิกาโร อนตฺตนิ
อตฺตาติ อโยนิโส มนสิกาโร อสุเภ สุภนฺติ อโยนิโส มนสิกาโร
สจฺจวิปฺปฏิกูเลน วา จิตตฺ สฺส อาวชฺชนา อนาวชฺชนา อาโภโค
สมนฺนาหาโร มนสิกาโร อย วุจฺจติ อโยนิโส มนสิกาโร ฯ
ตตฺถ กตมา กุมฺมคฺคเสวนา ตตฺถ กตโม กุมฺมคฺโค มิจฺฉาทิฏิ
มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม
มิจฺฉาสติ มิจฺฉาสมาธิ อย วุจฺจติ กุมฺมคฺโค ยา
อิมสฺส กุมมฺ คฺคสฺส เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา
ภตฺติ สมฺภตฺติ ตสมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ กุมมฺ คฺคเสวนา ฯ
ตตฺถ กตม เจตโส ลีนตฺต ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา
โอลียนา สลฺลียนา ลีน ลียนา ลียติ ตฺต ถีน ถียนา ถียิตตฺต
จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ เจตโส ลีนตฺต ฯ
ติก ฯ
[๙๖๑] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อาสวา กามาสโว ภวาสโว
ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ ตตฺถ กตโม กามาสโว โย กาเมสุ
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กามจฺฉนฺโท ฯเปฯ กามชฺโฌสาน อย วุจฺจติ กามาสโว ฯ
ตตฺถ กตโม ภวาสโว โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ฯเปฯ ภวชฺโฌสาน
อย วุจฺจติ ภวาสโว ฯ ตตฺถ กตโม ทิฏาสโว สสฺสโต โลโกติ
วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
ทิฏาสโว สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏาสโว ฯ ตตฺถ กตโม
อวิชฺชาสโว ทุกฺเข อฺาณ ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อย วุจฺจติ อวิชฺชาสโว ฯ อิเม จตฺตาโร อาสวา ฯ
[๙๖๒] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร คนฺถา อภิชฌ
ฺ า กายคนฺโถ
พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวโส
กายคนฺโถ ฯ ตตฺถ กตโม อภิชฺฌา กายคนฺโถ โย ราโค
สาราโค ฯเปฯ อภิชฺฌา โลโภ อกุสลมูล อย วุจฺจติ อภิชฺฌา
กายคนฺโถ ฯ ตตฺถ กตโม พฺยาปาโท กายคนฺโถ อนตฺถ เม
อจรีติ ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ พฺยาปาโท กายคนฺโถ ฯ ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน
สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธตี ิ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจจฺ ติ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ ฯ ตตฺถ
กตโม อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ วา อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
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วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ เปตฺวา
สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ อิทสจฺจาภินิเวโส
กายคนฺโถ ฯ อิเม จตฺตาโร คนฺถา ฯ
[๙๖๓] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร โอฆา ฯเปฯ โยคา ฯเปฯ
จตฺตาริ อุปาทานานิ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน
อตฺตวาทุปาทาน ฯ ตตฺถ กตม กามุปาทาน โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
ฯเปฯ กามชฺโฌสาน อิท วุจฺจติ กามุปาทาน ฯ ตตฺถ
กตม ทิฏุปาทาน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ยา
เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ
ทิฏุปาทาน ฯ เปตฺวา สีลพฺพตุปาทานฺจ อตฺตวาทุปาทานฺจ
สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏ ุปาทาน ฯ ตตฺถ กตม สีลพฺพตุปาทาน
อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน
สุทฺธีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อิท วุจฺจติ สีลพฺพตุปาทาน ฯ ตตฺถ กตม อตฺตวาทุปาทาน อิธ
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท
อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปรุ ิสาน อทสฺสาวี สปฺปุรสิ ธมฺมสฺส อโกวิโท
สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา
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อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน เวทน ฯเปฯ
สฺ ฯเปฯ สงฺขาเร ฯเปฯ วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ
วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ
วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อิท วุจฺจติ อตฺตวาทุปาทาน อิมานิ จตฺตาริ อุปาทานานิ ฯ
[๙๖๔] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา จีวรเหตุ วา
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ปณฺฑปาตเหตุ วา
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เสนาสนเหตุ วา ภิกฺขุโน
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ อิติภวาภวเหตุ วา ภิกฺขุโน
ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ อิเม จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา ฯ
[๙๖๕] ตตฺถ กตมานิ จตฺตาริ อคติคมนานิ ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ
โทสาคตึ คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ คจฺฉติ ยา เอวรูปา
อคติ อคติคมน ฉนฺทคมน วคฺคคมน วาริคมน อิมานิ จตฺตาริ
อคติคมนานิ ฯ
[๙๖๖] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร วิปริเยสา อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ
สฺาวิปริเยโส จิตฺตวิปริเยโส ทิฏิวิปริเยโส ทุกฺเข สุขนฺติ
สฺาวิปริเยโส จิตฺตวิปริเยโส ทิฏิวิปริเยโส อนตฺตนิ อตฺตาติ
สฺาวิปริเยโส จิตฺตวิปริเยโส ทิฏิวิปริเยโส อสุเภ สุภนฺติ
สฺาวิปริเยโส จิตฺตวิปริเยโส ทิฏิวิปริเยโส อิเม จตฺตาโร
วิปริเยสา ฯ
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[๙๖๗] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อนริยโวหารา อทิฏเ ทิฏวาทิตา
อสุเต สุตวาทิตา อมุเต มุตวาทิตา อวิฺาเต
วิฺาตวาทิตา อิเม จตฺตาโร อนริยโวหารา ฯ
[๙๖๘] ตตฺถ กตเม อปเรป จตฺตาโร อนริยโวหารา ทิฏเ 
อทิฏวาทิตา สุเต อสุตวาทิตา มุเต อมุตวาทิตา วิฺาเต
อวิฺาตวาทิตา อิเม จตฺตาโร อนริยโวหารา ฯ
[๙๖๙] ตตฺถ กตมานิ จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ ปาณาติปาโต
อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร มุสาวาโท อิมานิ จตฺตาริ
ทุจฺจริตานิ ฯ
[๙๗๐] ตตฺถ กตมานิ อปรานิป จตฺตาริ ทุจฺจริตานิ มุสาวาโท
ปสุณา วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป อิมานิ จตฺตาริ
ทุจฺจริตานิ ฯ
[๙๗๑] ตตฺถ กตมานิ จตฺตาริ ภยานิ ชาติภย ชราภย
พฺยาธิภย มรณภย อิมานิ จตฺตาริ ภยานิ ฯ
[๙๗๒] ตตฺถ กตมานิ อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ ราชภย
โจรภย อคฺคิภย อุทกภย อิมานิ จตฺตาริ ภยานิ ฯ
[๙๗๓] ตตฺถ กตมานิ อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ อูมิภย
กุมฺภิลภย อาวฏฏภย สุสุกาภย อิมานิ จตฺตาริ ภยานิ ฯ
[๙๗๔] ตตฺถ กตมานิ อปรานิป จตฺตาริ ภยานิ อตฺตานุวาทภย
ปรานุวาทภย ทณฺฑภย ทุคฺคติภย อิมานิ จตฺตาริ ภยานิ ฯ
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[๙๗๕] ตตฺถ กตมา จตสฺโส ทิฏิโย สยกต สุขทุกฺขนฺติ
สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ ปรกต สุขทุกฺขนฺติ สจฺจโต
เถตโต ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ สยกตฺจ ปรกตฺจ สุขทุกฺขนฺติ สจฺจโต
เถตโต ทิฏ ิ อุปฺปชฺชติ อสยกต อปรกต อธิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกฺขนฺติ
สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อิมา จตสฺโส ทิฏิโย ฯ
จตุกฺก ฯ
[๙๗๖] ตตฺถ กตมานิ ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท
อิมานิ ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ฯ
[๙๗๗] ตตฺถ กตมานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ รูปราโค
อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจ อวิชชฺ า อิมานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ ฯ
[๙๗๘] ตตฺถ กตมานิ ปฺจ มจฺฉริยานิ อาวาสมจฺฉริย
กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย อิมานิ ปฺจ
มจฺฉริยานิ ฯ
[๙๗๙] ตตฺถ กตเม ปฺจ สงฺคา ราคสงฺโค โทสสงฺโค
โมหสงฺโค มานสงฺโค ทิฏิสงฺโค อิเม ปฺจ สงฺคา ฯ
[๙๘๐] ตตฺถ กตเม ปฺจ สลฺลา ราคสลฺล โทสสลฺล
โมหสลฺล มานสลฺล ทิฏิสลฺล อิเม ปฺจ สลฺลา ฯ
[๙๘๑] ตตฺถ กตเม ปฺจ เจโตขิลา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
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นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ ธมฺเม กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ
น สมฺปสีทติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ
สิกฺขาย กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ สพฺรหฺมจารีสุ
กุปโต โหติ อนตฺตมโน อาหตจิตฺโต ขิลชาโต อิเม ปฺจ
เจโตขิลา ฯ
[๙๘๒] ตตฺถ กตเม ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา กาเม อวีตราโค
โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห
อวิคตตณฺโห กาเย อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม
อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตณฺโห รูเป อวีตราโค โหติ
อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตณฺโห
ยาวทตฺถ อุทราวเทหก ภฺุชิตฺวา เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข
อนุยุตฺโต วิหรติ อฺตร เทวกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย จรติ
อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว
วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ อิเม ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา ฯ
[๙๘๓] ตตฺถ กตมานิ ปฺจ นีวรณานิ กามจฺฉนฺทนีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทธฺ นีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ
อิมานิ ปฺจ นีวรณานิ ฯ
[๙๘๔] ตตฺถ กตมานิ ปฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ มาตา
ชีวิตา โวโรปตา โหติ ปตา ชีวิตา โวโรปโต โหติ อรหา
ชีวิตา โวโรปโต โหติ ทุฏเน จิตฺเตน ตถาคตสฺส โลหิต อุปฺปาทิต
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โหติ สงฺโฆ ภินฺโน โหติ อิมานิ ปฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ ฯ
[๙๘๕] ตตฺถ กตมา ปฺจ ทิฏิโย สฺี อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ อิตฺเถเก อภิวทนฺติ อสฺี อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ อิตฺเถเก อภิวทนฺติ เนวสฺีนาสฺี
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อิตฺเถเก อภิวทนฺติ สโต
วา ปน สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺาเปนฺติ ทิฏธมฺมนิพฺพาน
วา ปเนเก อภิวทนฺติ อิมา ปฺจ ทิฏิโย ฯ
[๙๘๖] ตตฺถ กตเม ปฺจ เวรา ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน
กาเมสุ มิจฉฺ าจาโร มุสาวาโท สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อิเม
ปฺจ เวรา ฯ
[๙๘๗] ตตฺถ กตเม ปฺจ พฺยสนา าติพฺยสน โภคพฺยสน
โรคพฺยสน สีลพฺยสน ทิฏ ิพฺยสน อิเม ปฺจ พฺยสนา ฯ
[๙๘๘] ตตฺถ กตเม ปฺจ อกฺขนฺติยา อาทีนวา พหุโน
ชนสฺส อปฺปโย โหติ อมนาโป เวรพหุโล โหติ วชฺชพหุโล
สมฺมูฬฺโห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม ปฺจ อกฺขนฺติยา อาทีนวา ฯ
[๙๘๙] ตตฺถ กตมานิ ปฺจ ภยานิ อาชีวกภย อสิโลกภย
ปริสสารชฺชภย มรณภย ทุคฺคติภย อิมานิ ปฺจ ภยานิ ฯ
[๙๙๐] ตตฺถ กตเม ปฺจ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา ฯ อิเธกจฺโจ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ ยโต โข

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 512

โภ อย อตฺตา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคิภูโต ปริจาเรติ
เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ
อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺาเปนฺติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ
เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ กามา หิ
โภ อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา เตส วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ยโต โข โภ อย
อตฺตา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ
อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺาเปนฺติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ
เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ
วิตกฺกิต วิจาริต เอเตน เอต โอฬาริก อกฺขายติ ยโต โข โภ
อย อตฺตา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺาเปนฺติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ
เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
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ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ
ปติคต เจตโส อุพฺพิลาวิต เอเตน เอต โอฬาริก อกฺขายติ ยโต
โข โภ อย อตฺตา ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺาเปนฺติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ
เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ
สุข เจตโส อาโภโค เอเตน เอต โอฬาริก อกฺขายติ ยโต โข
โภ อย อตฺตา สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺาเปนฺติ ฯ
อิเม ปฺจ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา ฯ
ปฺจก ฯ
[๙๙๑] ตตฺถ กตมานิ ฉ วิวาทมูลานิ โกโธ มกฺโข อิสฺสา
สาเถยฺย ปาปจฺฉตา สนฺทิฏิปรามาสิตา อิมานิ ฉ วิวาทมูลานิ ฯ
[๙๙๒] ตตฺถ กตเม ฉ ฉนฺทราคา เคหสิตา ธมฺมา มนาปเกสุ
รูเปสุ เคหสิโต ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค มนาปเกสุ
สทฺเทสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ คนฺเธสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ รเสสุ
ฯเปฯ มนาปเกสุ โผฏพฺเพสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ ธมฺเมสุ เคหสิโต
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ราโค สาราโค ฯเปฯ จิตฺตสฺส สาราโค อิเม ฉ ฉนฺทราคา
เคหสิตา ธมฺมา ฯ
[๙๙๓] ตตฺถ กตมานิ ฉ วิโรธวตฺถูนิ อมนาปเกสุ รูเปสุ
จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อมนาปเกสุ สทฺเทสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ คนฺเธสุ ฯเปฯ
อมนาปเกสุ รเสสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ โผฏพฺเพสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ
ธมฺเมสุ จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ฯเปฯ จณฺฑิกฺก อสฺสุโรโป
อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อิมานิ ฉ วิโรธวตฺถูนิ ฯ
[๙๙๔] ตตฺถ กตเม ฉ ตณฺหากายา รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา
คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา อิเม ฉ
ตณฺหากายา ฯ
[๙๙๕] ตตฺถ กตเม ฉ อคารวา สตฺถริ อคารโว วิหรติ
อปฺปฏิสฺโส ธมฺเม ฯเปฯ สงฺเฆ ฯเปฯ สิกฺขาย ฯเปฯ อปฺปมาเท
ฯเปฯ ปฏิสนฺถาเร อคารโว วิหรติ อปฺปฏิสฺโส อิเม ฉ อคารวา ฯ
[๙๙๖] ตตฺถ กตเม ฉ ปริหานิยา ธมฺมา กมฺมารามตา
ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา สงฺคณิการามตา สสคฺคารามตา
ปปฺจารามตา อิเม ฉ ปริหานิยา ธมฺมา ฯ
[๙๙๗] ตตฺถ กตเม อปเรป ฉ ปริหานิยา ธมฺมา กมฺมารามตา
ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา สงฺคณิการามตา โทวจสฺสตา ปาปมิตฺตตา
อิเม ฉ ปริหานิยา ธมฺมา ฯ
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[๙๙๘] ตตฺถ กตเม ฉ โสมนสฺสปุ วิจารา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
โสมนสฺสฏานิย รูป อุปวิจรติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย โสมนสฺสฏานิย
ธมฺม อุปวิจรติ อิเม ฉ โสมนสฺสุปวิจารา ฯ
[๙๙๙] ตตฺถ กตเม ฉ โทมนสฺสปุ วิจารา จกฺขุนา รูป ทิสฺวา
โทมนสฺสฏานิย รูป อุปวิจรติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย โทมนสฺสฏานิย
ธมฺม อุปวิจรติ อิเม ฉ โทมนสฺสุปวิจารา ฯ
[๑๐๐๐] ตตฺถ กตเม ฉ อุเปกฺขูปวิจารา จกฺขุนา รูป ทิสวฺ า
อุเปกฺขฏานิย รูป อุปวิจรติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย อุเปกฺขฏานิย
ธมฺม อุปวิจรติ อิเม ฉ อุเปกฺขูปวิจารา ฯ
[๑๐๐๑] ตตฺถ กตมานิ ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ มนาปเกสุ
รูเปสุ เคหสิต เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา มนาปเกสุ สทฺเทสุ
ฯเปฯ มนาปเกสุ คนฺเธสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ รเสสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ
โผฏพฺเพสุ ฯเปฯ มนาปเกสุ ธมฺเมสุ เคหสิต เจตสิก สาต เจตสิก
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สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา
เวทนา อิมานิ ฉ เคหสิตานิ โสมนสฺสานิ ฯ
[๑๐๐๒] ตตฺถ กตมานิ ฉ เคหสิตานิ โทมนสฺสานิ อมนาปเกสุ
รูเปสุ เคหสิต เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต
ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อมนาปเกสุ
สทฺเทสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ คนฺเธสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ รเสสุ
ฯเปฯ อมนาปเกสุ โผฏพฺเพสุ ฯเปฯ อมนาปเกสุ ธมฺเมสุ เคหสิต
เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิมานิ ฉ เคหสิตานิ
โทมนสฺสานิ ฯ
[๑๐๐๓] ตตฺถ กตมา ฉ เคหสิตา อุเปกฺขา อุเปกฺขฏานิเกสุ
รูเปสุ เคหสิต เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อุเปกฺขฏานิเกสุ
สทฺเทสุ ฯเปฯ อุเปกฺขฏานิเกสุ คนฺเธสุ ฯเปฯ อุเปกฺขฏานิเกสุ
รเสสุ ฯเปฯ อุเปกฺขฏานิเกสุ โผฏพฺเพสุ ฯเปฯ อุเปกฺขฏานิเกสุ
ธมฺเมสุ เคหสิต เจตสิก เนว สาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา ฉ เคหสิตา
อุเปกฺขา ฯ
[๑๐๐๔] ตตฺถ กตมา ฉ ทิฏิโย อตฺถิ เม อตฺตาติ วา
อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ นตฺถิ เม อตฺตาติ วา
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อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อตฺตนา อตฺตาน สฺชานามีติ
วา อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อตฺตนา อนตฺตาน
สฺชานามีติ วา อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อนตฺตนา
อตฺตาน สฺชานามีติ วา อสฺส สจฺจโต เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ
โส เม อย อตฺตา วโท เวเทยฺโย ตตฺร ตตฺร ทีฆรตฺต กลฺยาณปาปกาน
ธมฺมาน วิปาก ปจฺจนุโภติ น โส ชาโต นาโหสิ น โส ชาโต น
ภวิสฺสติ นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโมติ วา อสฺส สจฺจโต
เถตโต ทิฏิ อุปฺปชฺชติ อิมา ฉ ทิฏิโย ฯ
ฉกฺก ฯ
[๑๐๐๕] ตตฺถ กตเม สตฺต อนุสยา กามราคานุสโย ปฏิฆานุสโย
มานานุสโย ทิฏานุสโย วิจิกิจฺฉานุสโย ภวราคานุสโย
อวิชฺชานุสโย อิเม สตฺต อนุสยา ฯ
[๑๐๐๖] ตตฺถ กตมานิ สตฺต ปริยุฏานานิ กามราคปริยุฏาน
ปฏิฆปริยุฏาน มานปริยุฏาน ทิฏิปริยุฏาน วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน
ภวราคปริยุฏาน อวิชฺชาปริยุฏาน อิมานิ สตฺต ปริยุฏานานิ ฯ
[๑๐๐๗] ตตฺถ กตมานิ สตฺต สฺโชนา กามราคสฺโชน
ปฏิฆสฺโชน มานสฺโชน ทิฏิสฺโชน วิจิกิจฺฉาสฺโชน
ภวราคสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน อิมานิ สตฺต สฺโชนานิ ฯ
[๑๐๐๘] ตตฺถ กตเม สตฺต อสทฺธมฺมา อสฺสทฺโธ โหติ
อหิริโก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ กุสโี ต โหติ
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มุฏสฺสติ โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อิเม สตฺต อสทฺธมฺมา ฯ
[๑๐๐๙] ตตฺถ กตมานิ สตฺต ทุจฺจริตานิ ปาณาติปาโต
อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา
วาจา สมฺผปฺปลาโป อิมานิ สตฺต ทุจฺจริตานิ ฯ
[๑๐๑๐] ตตฺถ กตเม สตฺต มานา มาโน อติมาโน มานาติมาโน
โอมาโน อธิมาโน อสฺมิมาโน มิจฺฉามาโน อิเม สตฺต
มานา ฯ
[๑๐๑๑] ตตฺถ กตมา สตฺต ทิฏิโย ฯ อิเธกจฺโจ สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ ยโต โข โภ อย
อตฺตา รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปติกสมฺภโว กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ
อย อตฺตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ
โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถตี ิ วทามิ
โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ
อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา ทิพฺโพ รูป กามาวจโร
กพฬิงฺการาหารภกฺโข ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห ชานามิ
ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา
สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส
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วิภว ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส
อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน จ โข โภ
อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหติ อตฺถิ โข โภ
อฺโ อตฺตา ทิพฺโพ รูป มโนมโย สพฺพงฺคปจฺจงฺคี อหีนินฺทฺริโย
ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส
โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ
ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน
โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว
ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา
ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา
เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหติ อตฺถิ โข โภ อฺโ
อตฺตา สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตนูปโค
ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห ชานามิ ปสฺสามิ
โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น
โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา สมฺมา
สมุจฺฉินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว
ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา
ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน จ โข โภ อย
อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ อตฺถิ โข โภ
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อฺโ อตฺตา สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตนูปโค ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ
อย อตฺตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ
โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถตี ิ วทามิ
โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ
อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนูปโค ต ตฺว น ชานาสิ น
ปสฺสสิ ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต
กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา
โข โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺาเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห
อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ
โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ
อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตนูปโค ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ
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อย อตฺตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺาเปนฺติ ฯ อิมานิ สตฺต ทิฏิโย ฯ
สตฺตก ฯ
[๑๐๑๒] ตตฺถ กตมานิ อฏ กิเลสวตฺถูนิ โลโภ โทโส
โมโห มาโน ทิฏิ วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อิมานิ อฏ
กิเลสวตฺถูนิ ฯ
[๑๐๑๓] ตตฺถ กตมานิ อฏ กุสีตวตฺถูนิ ฯ อิธ ภิกฺขุนา กมฺม
กตฺตพฺพ โหติ ตสฺส เอว โหติ กมฺม โข เม กตฺตพฺพ ภวิสฺสติ
กมฺม โข ปน เม กโรนฺตสฺส กาโย กิลมิสฺสติ หนฺทาห นิปชฺชามีติ
โส นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท ปม กุสีตวตฺถุ ฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขุนา กมฺม กต โหติ ตสฺส เอว โหติ อห
โข กมฺม อกาสึ กมฺม โข ปน เม กโรนฺตสฺส กาโย กิลนฺโต
หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส
ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท
ทุติย กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขนุ า มคฺโค คนฺตพฺโพ โหติ
ตสฺส เอว โหติ มคฺโค โข เม คนฺตพฺโพ ภวิสฺสติ มคฺค โข
ปน เม คจฺฉนฺตสฺส กาโย กิลมิสฺสติ หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส
นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉกิ ิริยาย อิท ตติย กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จ ปร
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ภิกฺขุนา มคฺโค คโต โหติ ตสฺส เอว โหติ อห โข มคฺค
อคมาสึ มคฺค โข ปน เม คจฺฉนฺตสฺส กาโย กิลนฺโต หนฺทาห
นิปชฺชามีติ โส นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท จตุตฺถ กุสีตวตฺถุ ฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขุ คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต น
ลภติ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ
ตสฺส เอว โหติ อห โข คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต
นาลตฺถ ลูขสฺส วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ
ตสฺส เม กาโย กิลนฺโต อกมฺมฺโ หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส
นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท ปฺจม กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จ
ปร ภิกฺขุ คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต ลภติ ลูขสฺส
วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปูรึ ตสฺส เอว โหติ
อห โข คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย จรนฺโต อลตฺถ ลูขสฺส
วา ปณีตสฺส วา โภชนสฺส ยาวทตฺถ ปาริปรู ึ ตสฺส เม กาโย
ครุโก อกมฺมฺโ มาสาจิต มฺเ หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส
นิปชฺชติ น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิท ฉฏ กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จ ปร
ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน โหติ อปฺปมตฺตโก อาพาโธ ตสฺส เอว
โหติ อุปฺปนฺโน โข เม อย อปฺปมตฺตโก อาพาโธ อตฺถิ กปฺโป
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นิปชฺชิตุ หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส นิปชฺชติ น วิริย อารภติ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิตสฺส สจฺฉิกิริยาย
อิท สตฺตม กุสีตวตฺถุ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขุ คิลานา วุฏิโต
โหติ อจิรวุฏิโต เคลฺา ตสฺส เอว โหติ อห โข คิลานา
วุฏิโต อจิรวุฏิโต เคลฺา ตสฺส เม กาโย ทุพฺพโล
อกมฺมฺโ หนฺทาห นิปชฺชามีติ โส นิปชฺชติ น วิริย อารภติ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย
อิท อฏม กุสีตวตฺถุ ฯ อิมานิ อฏ กุสีตวตฺถูนิ ฯ
[๑๐๑๔] ตตฺถ กตเมสุ อฏสุ โลกธมฺเมสุ จิตฺตสฺส ปฏิฆาโต
ลาเภ สาราโค อลาเภ ปฏิวิโรโธ ยเส สาราโค อยเส ปฏิวิโรโธ
ปสสาย สาราโค นินฺทาย ปฏิวิโรโธ สุเข สาราโค ทุกฺเข
ปฏิวิโรโธ อิเมสุ อฏสุ โลกธมฺเมสุ จิตฺตสฺส ปฏิฆาโต ฯ
[๑๐๑๕] ตตฺถ กตเม อฏ อนริยโวหารา อทิฏเ ทิฏวาทิตา
อสุเต สุตวาทิตา อมุเต มุตวาทิตา อวิฺาเต
วิฺาตวาทิตา ทิฏเ อทิฏวาทิตา สุเต อสุตวาทิตา มุเต
อมุตวาทิตา วิฺาเต อวิฺาตวาทิตา อิเม อฏ อนริยโวหารา ฯ
[๑๐๑๖] ตตฺถ กตเม อฏ มิจฺฉตฺตา มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม
มิจฺฉาสติ มิจฺฉาสมาธิ อิเม อฏ มิจฺฉตฺตา ฯ
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[๑๐๑๗] ตตฺถ กตเม อฏ ปุรสิ โทสา อิธ ภิกฺขู ภิกฺขุ
อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขหู ิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน
น สรามิ น สรามีติ อสติยา นิพฺเพเติ อย ปโม ปุริสโทโส ฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ
อาปตฺติยา โจทิยมาโน โจทกเยว ปฏิปฺผรติ กินฺนุ โข ตุยหฺ 
พาลสฺส อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺวป นาม ม ภณิตพฺพ มฺสีติ
อย ทุตโิ ย ปุริสโทโส ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา
โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน โจทกสฺเสว
ปจฺจาโรเปติ ตฺวป โขสิ อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน ตฺว
ตาว ปม ปฏิกโรหีติ อย ตติโย ปุริสโทโส ฯ ปุน จ ปร
ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขหู ิ อาปตฺติยา
โจทิยมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ พหิทฺธา กถ อปนาเมติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ อย จตุตฺโถ ปุริสโทโส ฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ
อาปตฺติยา โจทิยมาโน สงฺฆมชฺเฌ พาหาวิกฺเขปก ภณติ อย
ปฺจโม ปุรสิ โทโส ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน ตุณฺหีภูโต สงฺฆ วิเหเสติ
อย ฉฏโ ปุริสโทโส ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา
โจเทนฺติ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน อนาทยิตฺวา
สงฺฆ อนาทยิตฺวา โจทก สาปตฺติโกว เยน กาม ปกฺกมติ อย
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สตฺตโม ปุรสิ โทโส ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขู ภิกฺขุ อาปตฺติยา โจเทนฺติ
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ อาปตฺติยา โจทิยมาโน เอวมาห กินฺนโุ ข ตุมฺเห
อายสฺมนฺโต อติพาฬฺห มยิ พฺยาวฏา อิทานาห สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสามีติ โส สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา เอวมาห
อิทานิ โข ตุมฺเห อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหถาติ อย อฏโม
ปุริสโทโส อิเม อฏ ปุริสโทสา ฯ
[๑๐๑๘] ตตฺถ กตเม อฏ อสฺิวาทา รูป อตฺตา โหติ
อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น ปฺาเปนฺติ อรูป อตฺตา
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น ปฺาเปนฺติ รูป จ
อรูป จ อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น ปฺาเปนฺติ
เนว รูป นารูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น
ปฺาเปนฺติ อนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ
น ปฺาเปนฺติ อนนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ
อสฺีติ น ปฺาเปนฺติ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ อตฺตา
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น ปฺาเปนฺติ เนวนฺตวา
นานนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ อสฺีติ น
ปฺาเปนฺติ อิเม อฏ อสฺิวาทา ฯ
[๑๐๑๙] ตตฺถ กตเม อฏ เนวสฺินาสฺิวาทา รูป
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนาสฺีติ น
ปฺาเปนฺติ อรูป อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนา-
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สฺีติ น ปฺาเปนฺติ รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ อโรโค
ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนาสฺีติ น ปฺาเปนฺติ เนว รูป นารูป
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนาสฺีติ น
ปฺาเปนฺติ อนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนาสฺีติ
น ปฺาเปนฺติ อนนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ
เนวสฺีนาสฺีติ น ปฺาเปนฺติ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ เนวสฺีนาสฺีติ น
ปฺาเปนฺติ เนวนฺตวา นานนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ
เนวสฺีนาสฺีติ น ปฺาเปนฺติ อิเม อฏ เนวสฺินาสฺิวาทา ฯ
อฏก ฯ
[๑๐๒๐] ตตฺถ กตมานิ นว อาฆาตวตฺถูนิ อนตฺถ เม อจรีติ
อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม
จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจริ
อนตฺถ จรติ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส เม
อมนาปสฺส อตฺถ อจริ อตฺถ จรติ อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต
ชายติ อิมานิ นว อาฆาตวตฺถูนิ ฯ
[๑๐๒๑] ตตฺถ กตมานิ นว ปุริสมลานิ โกโธ มกฺโข อิสฺสา
มจฺฉริย มายา สาเถยฺย มุสาวาโท ปาปจฺฉา มิจฺฉาทิฏิ อิมานิ
นว ปุริสมลานิ ฯ
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[๑๐๒๒] ตตฺถ กตเม นววิธา มานา เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ
มาโน เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ
มาโน สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ
มาโน สทิสสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ มาโน
หีนสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโน อิเม
นววิธา มานา ฯ
[๑๐๒๓] ตตฺถ กตเม นว ตณฺหามูลกา ธมฺมา ตณฺห ปฏิจฺจ
ปริเยสนา ปริเยสน ปฏิจฺจ ลาโภ ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย วินิจฺฉย
ปฏิจฺจ ฉนฺทราโค ฉนฺทราค ปฏิจจฺ อชฺโฌสาน อชฺโฌสาน
ปฏิจฺจ ปริคฺคโห ปริคฺคห ปฏิจฺจ มจฺฉริย มจฺฉริย ปฏิจฺจ
อารกฺโข อารกฺขาธิกรณ ทณฺฑาทาน สตฺถาทาน กลโห วิคฺคโห
วิวาโท ตุวตุว เปสฺุ มุสาวาโท อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺติ อิเม นว ตณฺหามูลกา ธมฺมา ฯ
[๑๐๒๔] ตตฺถ กตมานิ นว อิฺชิตานิ อสฺมีติ อิฺชิตเมต
อหมสฺมีติ อิฺชิตเมต อยมหมสฺมตี ิ อิฺชิตเมต ภวิสฺสนฺติ
อิฺชิตเมต รูป ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต อรูป ภวิสฺสนฺติ อิฺชติ เมต
สฺี ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต อสฺี ภวิสสฺ นฺติ อิฺชติ เมต
เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสนฺติ อิฺชิตเมต อิมานิ นว อิฺชิตานิ ฯ
[๑๐๒๕] ตตฺถ กตมานิ นว มฺิตานิ นว ผนฺทิตานิ นว
ปปฺจิตานิ นว สงฺขตานิ อสฺมตี ิ สงฺขตเมต อหมสฺมีติ
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สงฺขตเมต อยมหมสฺมีติ สงฺขตเมต ภวิสฺสนฺติ สงฺขตเมต รูป
ภวิสฺสนฺติ สงฺขตเมต อรูป ภวิสฺสนฺติ สงฺขตเมต สฺี ภวิสฺสนฺติ
สงฺขตเมต อสฺี ภวิสฺสนฺติ สงฺขตเมต เนวสฺีนาสฺี
ภวิสฺสนฺติ สงฺขตเมต อิมานิ นว สงฺขตานิ ฯ
นวก ฯ
[๑๐๒๖] ตตฺถ กตมานิ ทส กิเลสวตฺถูนิ โลโภ โทโส โมโห
มาโน ทิฏิ วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป อิมานิ
ทส กิเลสวตฺถูนิ ฯ
[๑๐๒๗] ตตฺถ กตมานิ ทส อาฆาตวตฺถูนิ อนตฺถ เม อจรีติ
อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม
จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจริ
อนตฺถ จรติ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส เม
อมนาปสฺส อตฺถ อจริ อตฺถ จรติ อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต
ชายติ อฏาเน วา ปน อาฆาโต ชายติ อิมานิ ทส
อาฆาตวตฺถูนิ ฯ
[๑๐๒๘] ตตฺถ กตเม ทส อกุสลกมฺมปถา ปาณาติปาโต
อทินฺนาทาน กาเมสุมิจฺฉาจาโร มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา
วาจา สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏิ อิเม ทส
อกุสลกมฺมปถา ฯ
[๑๐๒๙] ตตฺถ กตมานิ ทส สฺโชนานิ กามราคสฺโชน
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ปฏิฆสฺโชน มานสฺโชน ทิฏิสฺโชน วิจิกิจฺฉาสฺโชน
สีลพฺพตปรามาสสฺโชน ภวราคสฺโชน อิสฺสาสฺโชน
มจฺฉริยสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน อิมานิ ทส สฺโชนานิ ฯ
[๑๐๓๐] ตตฺถ กตเม ทส มิจฺฉตฺตา มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม
มิจฺฉาสติ มิจฺฉาสมาธิ มิจฺฉาาณ มิจฺฉาวิมุตฺติ อิเม ทส
มิจฺฉตฺตา ฯ
[๑๐๓๑] ตตฺถ กตมา ทสวตฺถกุ า มิจฺฉาทิฏิ นตฺถิ ทินฺน
นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก
นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา
นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ อย ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏิ ฯ
[๑๐๓๒] ตตฺถ กตมา ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา
โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา อย ทสวตฺถุกา อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ฯ
ทสก ฯ
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[๑๐๓๓] ตตฺถ กตมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺส
อุปาทาย ฯ อสฺมีติ โหติ อิตฺถสฺมีติ โหติ เอวสฺมีติ โหติ
อฺถาสฺมีติ โหติ ภวิสสฺ นฺติ โหติ อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ เอว ภวิสฺสนฺติ
โหติ อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ อสสฺมีติ โหติ สาตสฺมีติ โหติ
สิยนฺติ โหติ อิตฺถ สิยนฺติ โหติ เอว สิยนฺติ โหติ อฺถา
สิยนฺติ โหติ อปาห สิยนฺติ โหติ อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ
อปาห เอว สิยนฺติ โหติ อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๓๔] กถฺจ อสฺมีติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ กริตฺวา
รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อสฺมีติ ฉนฺท ปฏิลภติ
อสฺมีติ มาน ปฏิลภติ อสฺมีติ ทิฏึ ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ
ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิตฺถสฺมีติ วา เอวสฺมีติ วา อฺถาสฺมีติ วา ฯ
[๑๐๓๕] กถฺจ อิตฺถสฺมีติ โหติ ขตฺติโยสฺมีติ วา พฺราหฺมโณสฺมีติ
วา เวสฺโสสฺมีติ วา สุทฺโทสฺมีติ วา คหฏโสฺมีติ วา
ปพฺพชิโตสฺมีติ วา เทโวสฺมีติ วา มนุสฺโสสฺมีติ วา รูปสฺมตี ิ
วา อรูปสฺมตี ิ วา สฺีสฺมีติ วา อสฺีสฺมีติ วา เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ
วา เอว อิตฺถสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๓๖] กถฺจ เอวสฺมีติ โหติ ปร ปุคคฺ ล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย ตถาห ขตฺติโยสฺมีติ วา ยถา โส พฺราหฺมโณ
ตถาห พฺราหฺมโณสฺมีติ วา ยถา โส เวสฺโส ตถาห เวสฺโสสฺมีติ
วา ยถา โส สุทฺโท ตถาห สุทฺโทสฺมีติ วา ยถา โส คหฏโ
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ตถาห คหฏโสฺมีติ วา ยถา โส ปพฺพชิโต ตถาห ปพฺพชิโตสฺมีติ
วา ยถา โส เทโว ตถาห เทโวสฺมีติ วา ยถา โส
มนุสฺโส ตถาห มนุสฺโสสฺมีติ วา ยถา โส รูป ตถาห รูปสมฺ ีติ
วา ยถา โส อรูป ตถาห อรูปสมฺ ีติ วา ยถา โส สฺี
ตถาห สฺีสฺมีติ วา ยถา โส อสฺี ตถาห อสฺีสฺมีติ
วา ยถา โส เนวสฺีนาสฺี ตถาห เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ
วา เอว เอวสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๓๗] กถฺจ อฺถาสฺมีติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย นาห ตถา ขตฺติโยสฺมีติ วา ยถา โส พฺราหฺมโณ
นาห ตถา พฺราหฺมโณสฺมีติ วา ยถา โส เวสฺโส นาห ตถา
เวสฺโสสฺมีติ วา ยถา โส สุทฺโท นาห ตถา สุทฺโทสฺมีติ วา
ยถา โส คหฏโ นาห ตถา คหฏโสฺมีติ วา ยถา โส
ปพฺพชิโต นาห ตถา ปพฺพชิโตสฺมีติ วา ยถา โส เทโว นาห
ตถา เทโวสฺมีติ วา ยถา โส มนุสฺโส นาห ตถา มนุสฺโสสฺมตี ิ
วา ยถา โส รูป นาห ตถา รูปส ฺมีติ วา ยถา โส อรูป
นาห ตถา อรูปสฺมีติ วา ยถา โส สฺี นาห ตถา สฺีสฺมีติ
วา ยถา โส อสฺี นาห ตถา อสฺีสฺมีติ วา ยถา โส
เนวสฺีนาสฺี นาห ตถา เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ วา เอว
อฺถาสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๓๘] กถฺจ ภวิสฺสนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ
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กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ ภวิสฺสนฺติ ฉนฺท
ปฏิลภติ ภวิสฺสนฺติ มาน ปฏิลภติ ภวิสฺสนฺติ ทิฏึ ปฏิลภติ
ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ วา เอว
ภวิสฺสนฺติ วา อฺถา ภวิสฺสนฺติ วา ฯ
[๑๐๓๙] กถฺจ อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ ขตฺติโย ภวิสฺสนฺติ
วา พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา เวสฺโส ภวิสฺสนฺติ วา สุทโฺ ท
ภวิสฺสนฺติ วา คหฏโ ภวิสฺสนฺติ วา ปพฺพชิโต ภวิสฺสนฺติ วา
เทโว ภวิสสฺ นฺติ วา มนุสฺโส ภวิสสฺ นฺติ วา รูป ภวิสฺสนฺติ วา
อรูป ภวิสสฺ นฺติ วา สฺี ภวิสฺสนฺติ วา อสฺี ภวิสฺสนฺติ
วา เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสนฺติ วา เอว อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๔๐] กถฺจ เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย ตถาห ขตฺติโย ภวิสฺสนฺติ วา ยถา โส
พฺราหฺมโณ ตถาห พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา ฯเปฯ ยถา โส
เนวสฺีนาสฺี ตถาห เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสนฺติ วา เอว
เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๔๑] กถฺจ อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ ปร ปุคคฺ ล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย นาห ตถา ขตฺติโย ภวิสฺสนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ นาห ตถา พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา ฯเปฯ
ยถา โส เนวสฺีนาสฺี นาห ตถา เนวสฺีนาสฺี
ภวิสฺสนฺติ วา เอว อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
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[๑๐๔๒] กถฺจ อสสฺมีติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ นิจฺโจสฺมิ ธุโวสฺมิ
สสฺสโตสฺมิ อวิปริณามธมฺโมสฺมีติ เอว อสสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๔๓] กถฺจ สาตสฺมีติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อุจฺฉิชฺชิสฺสามิ
วินสฺสิสฺสามิ น ภวิสฺสามีติ เอว สาตสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๔๔] กถฺจ สิยนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ กริตฺวา
รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ สิยนฺติ ฉนฺท ปฏิลภติ
สิยนฺติ มาน ปฏิลภติ สิยนฺติ ทิฏึ ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ
ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิตถฺ  สิยนฺติ วา เอว สิยนฺติ วา อฺถา
สิยนฺติ วา ฯ
[๑๐๔๕] กถฺจ อิตฺถ สิยนฺติ โหติ ขตฺติโย สิยนฺติ วา
พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา เวสฺโส สิยนฺติ วา สุทโฺ ท สิยนฺติ วา
คหฏโ สิยนฺติ วา ปพฺพชิโต สิยนฺติ วา เทโว สิยนฺติ วา
มนุสฺโส สิยนฺติ วา รูป สิยนฺติ วา อรูป สิยนฺติ วา สฺีถ
สิยนฺติ วา อสฺี สิยนฺติ วา เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา
เอว อิตฺถ สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๔๖] กถฺจ เอว สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย ตถาห ขตฺติโย สิยนฺติ วา ยถา โส พฺราหฺมโณ
ตถาห พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ ยถา โส เนวสฺีนา-
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สฺี ตถาห เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว เอว สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๔๗] กถฺจ อฺถา สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย นาห ตถา ขตฺติโย สิยนฺติ วา ยถา โส
พฺราหฺมโณ นาห ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ ยถา โส
เนวสฺีนาสฺี นาห ตถา เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว
อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๔๘] กถฺจ อปาห สิยนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม อนวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อปาห สิยนฺติ
ฉนฺท ปฏิลภติ อปาห สิยนฺติ มาน ปฏิลภติ อปาห สิยนฺติ ทิฏึ
ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ โหนฺติ อปาห อิตฺถ
สิยนฺติ วา อปาห เอว สิยนฺติ วา อปาห อฺถา สิยนฺติ วา ฯ
[๑๐๔๙] กถฺจ อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ อปาห ขตฺติโย
สิยนฺติ วา อปาห พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา อปาห เวสฺโส สิยนฺติ
วา อปาห สุทฺโท สิยนฺติ วา อปาห คหฏโ สิยนฺติ วา อปาห
ปพฺพชิโต สิยนฺติ วา อปาห เทโว สิยนฺติ วา อปาห มนุสฺโส
สิยนฺติ วา อปาห รูป สิยนฺติ วา อปาห อรูป สิยนฺติ วา
อปาห สฺี สิยนฺติ วา อปาห อสฺี สิยนฺติ วา อปาห
เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๕๐] กถฺจ อปาห เอว สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย อปาห ตถา ขตฺติโย สิยนฺติ วา ยถา โส
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พฺราหฺมโณ อปาห ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ ยถา โส
เนวสฺีนาสฺี อปาห ตถา เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว
อปาห เอว สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๕๑] กถฺจ อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อปาห น ตถา ขตฺติโย สิยนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อปาห น ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ
ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อปาห น ตถา เนวสฺีนาสฺี
สิยนฺติ วา เอว อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
อิมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย ฯ
[๑๐๕๒] ตตฺถ กตมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺส
อุปาทาย ฯ อิมินา อสฺมีติ โหติ อิมินา อิตฺถสฺมีติ โหติ อิมินา
เอวสฺมีติ โหติ อิมินา อฺถาสฺมีติ โหติ อิมนิ า ภวิสฺสนฺติ โหติ
อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา
อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา อสสฺมีติ โหติ อิมินา สาตสฺมีติ
โหติ อิมินา สิยนฺติ โหติ อิมินา อิตฺถ สิยนฺติ โหติ อิมนิ า
เอว สิยนฺติ โหติ อิมินา อฺถา สิยนฺติ โหติ อิมินา อปาห
สิยนฺติ โหติ อิมินา อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ อิมินา อปาห
เอว สิยนฺติ โหติ อิมินา อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๕๓] กถฺจ อิมินา อสฺมีติ โหติ กฺจิ ธมฺม อวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา อสฺมีติ ฉนฺท
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ปฏิลภติ อิมินา อสฺมีติ มาน ปฏิลภติ อิมินา อสฺมีติ ทิฏึ
ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิมินา อิตฺถสฺมีติ
วา อิมินา เอวสฺมีติ วา อิมินา อฺถาสฺมีติ วา ฯ
[๑๐๕๔] กถฺจ อิมินา อิตฺถสฺมีติ โหติ อิมินา ขตฺติโยสฺมีติ
วา อิมินา พฺราหฺมโณสฺมีติ วา อิมนิ า เวสฺโสสฺมีติ วา อิมนิ า
สุทฺโทสฺมีติ วา อิมินา คหฏโสฺมตี ิ วา อิมินา ปพฺพชิโตสฺมีติ
วา อิมินา เทโวสฺมีติ วา อิมินา มนุสฺโสสฺมีติ วา อิมินา
รูปสฺมีติ วา อิมินา อรูปสฺมีติ วา อิมินา สฺีสฺมีติ วา
อิมินา อสฺีสฺมีติ วา อิมินา เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ วา เอว
อิมินา อิตฺถสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๕๕] กถฺจ อิมินา เอวสฺมีติ โหติ ปร ปุคฺคล อุปนิธาย
ยถา โส ขตฺติโย อิมินา ตถาห ขตฺติโยสฺมีติ วา ยถา โส
พฺราหฺมโณ อิมินา ตถาห พฺราหฺมโณสฺมีติ วา ฯเปฯ ยถา โส
เนวสฺีนาสฺี อิมนิ า ตถาห เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ วา เอว
อิมินา เอวสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๕๖] กถฺจ อิมินา อฺถาสฺมีติ โหติ ปร ปุคฺคล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา นาห ตถา ขตฺติโยสฺมีติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา นาห ตถา พฺราหฺมโณสฺมีติ วา ฯเปฯ
ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา นาห ตถา เนวสฺีนาสฺีสฺมีติ
วา เอว อิมินา อฺถาสฺมีติ โหติ ฯ
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[๑๐๕๗] กถฺจ อิมินา ภวิสฺสนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม อวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา ภวิสฺสนฺติ
ฉนฺท ปฏิลภติ อิมินา ภวิสฺสนฺติ มาน ปฏิลภติ อิมินา ภวิสฺสนฺติ
ทิฏึ ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิมนิ า
อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ วา อิมนิ า เอว ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา อฺถา
ภวิสฺสนฺติ วา ฯ
[๑๐๕๘] กถฺจ อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา ขตฺติโย
ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา เวสฺโส
ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา สุทฺโท ภวิสสฺ นฺติ วา อิมินา คหฏโ
ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา ปพฺพชิโต ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา เทโว
ภวิสฺสนฺติ วา อิมินา มนุสฺโส ภวิสสฺ นฺติ วา อิมินา รูป ภวิสฺสนฺติ
วา อิมินา อรูป ภวิสฺสนฺติ วา อิมนิ า สฺี ภวิสฺสนฺติ วา
อิมินา อสฺี ภวิสฺสนฺติ วา อิมนิ า เนวสฺีนาสฺี ภวิสฺสนฺติ
วา เอว อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๕๙] กถฺจ อิมินา เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ ปร ปุคคฺ ล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา ตถาห ขตฺติโย ภวิสฺสนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา ตถาห พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา
ฯเปฯ ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา ตถาห เนวสฺีนาสฺี
ภวิสฺสนฺติ วา เอว อิมินา เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๐] กถฺจ อิมินา อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล
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อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา นาห ตถา ขตฺติโย ภวิสฺสนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา นาห ตถา พฺราหฺมโณ ภวิสฺสนฺติ วา
ฯเปฯ ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา นาห ตถา เนวสฺีนาสฺี
ภวิสฺสนฺติ วา เอว อิมินา อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๑] กถฺจ อิมินา อสสฺมตี ิ โหติ กฺจิ ธมฺม อวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา นิจฺโจสฺมิ ธุโวสฺมิ
สสฺสโตสฺมิ อวิปริณามธมฺโมสฺมีติ เอว อิมินา อสสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๖๒] กถฺจ อิมินา สาตสฺมีติ โหติ กฺจิ ธมฺม อวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา อุจฺฉิชฺชิสฺสามิ
วินสฺสิสฺสามิ น ภวิสฺสามีติ เอว อิมินา สาตสฺมีติ โหติ ฯ
[๑๐๖๓] กถฺจ อิมินา สิยนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม อวการึ
กริตฺวา รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา สิยนฺติ ฉนฺท
ปฏิลภติ อิมนิ า สิยนฺติ มาน ปฏิลภติ อิมินา สิยนฺติ ทิฏึ ปฏิลภติ
ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ โหนฺติ อิมินา อิตฺถ สิยนฺติ วา
อิมินา เอว สิยนฺติ วา อิมินา อฺถา สิยนฺติ วา ฯ
[๑๐๖๔] กถฺจ อิมินา อิตฺถ สิยนฺติ โหติ อิมินา ขตฺติโย
สิยนฺติ วา อิมินา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา อิมินา เวสฺโส สิยนฺติ
วา อิมินา สุทฺโท สิยนฺติ วา อิมินา คหฏโ สิยนฺติ วา อิมนิ า
ปพฺพชิโต สิยนฺติ วา อิมินา เทโว สิยนฺติ วา อิมินา มนุสฺโส
สิยนฺติ วา อิมินา รูป สิยนฺติ วา อิมินา อรูป สิยนฺติ วา
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อิมินา สฺี สิยนฺติ วา อิมินา อสฺี สิยนฺติ วา อิมนิ า
เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว อิมินา อิตฺถ สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๕] กถฺจ อิมินา เอว สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา ตถาห ขตฺติโย สิยนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา ตถาห พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ
ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา ตถาห เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ
วา เอว อิมินา เอว สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๖] กถฺจ อิมินา อฺถา สิยนฺติ โหติ ปร ปุคฺคล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา นาห ตถา ขตฺติโย สิยนฺติ
วา ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา นาห ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ
วา ฯเปฯ ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา นาห ตถา เนวสฺีนาสฺี
สิยนฺติ วา เอว อิมินา อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๗] กถฺจ อิมินา อปาห สิยนฺติ โหติ กฺจิ ธมฺม
อวการึ กริตวฺ า รูป เวทน สฺ สงฺขาเร วิฺาณ อิมินา
อปาห สิยนฺติ ฉนฺท ปฏิลภติ อิมินา อปาห สิยนฺติ มาน ปฏิลภติ
อิมินา อปาห สิยนฺติ ทิฏึ ปฏิลภติ ตสฺมึ สติ อิมานิ ปปฺจิตานิ
โหนฺติ อิมินา อปาห อิตฺถ สิยนฺติ วา อิมินา อปาห เอว สิยนฺติh
วา อิมินา อปาห อฺถา สิยนฺติ วา ฯ
[๑๐๖๘] กถฺจ อิมินา อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ อิมนิ า
อปาห ขตฺติโย สิยนฺติ วา อิมินา อปาห พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา
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อิมินา อปาห เวสฺโส สิยนฺติ วา อิมินา อปาห สุทฺโท สิยนฺติ
วา อิมินา อปาห คหฏโ สิยนฺติ วา อิมินา อปาห ปพฺพชิโต
สิยนฺติ วา อิมินา อปาห เทโว สิยนฺติ วา อิมินา อปาห
มนุสฺโส สิยนฺติ วา อิมนิ า อปาห รูป สิยนฺติ วา อิมินา
อปาห อรูป สิยนฺติ วา อิมินา อปาห สฺี สิยนฺติ วา
อิมินา อปาห อสฺี สิยนฺติ วา อิมินา อปาห เนวสฺีนาสฺี
สิยนฺติ วา เอว อิมินา อปาห อิตฺถ สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๖๙] กถฺจ อิมนิ า อปาห เอว สิยนฺติ โหติ ปร ปุคคฺ ล
อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา อปาห ตถา ขตฺติโย สิยนฺติ วา
ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา อปาห ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ
ยถา โส เนวสฺีนาสฺี อิมินา อปาห ตถา เนวสฺีนาสฺี
สิยนฺติ วา เอว อิมินา อปาห เอว สิยนฺติ โหติ ฯ
[๑๐๗๐] กถฺจ อิมินา อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ปร
ปุคฺคล อุปนิธาย ยถา โส ขตฺติโย อิมินา อปาห น ตถา
ขตฺติโย สิยนฺติ วา ยถา โส พฺราหฺมโณ อิมินา อปาห น
ตถา พฺราหฺมโณ สิยนฺติ วา ฯเปฯ ยถา โส เนวสฺีนาสฺี
อิมินา อปาห น ตถา เนวสฺีนาสฺี สิยนฺติ วา เอว
อิมินา อปาห อฺถา สิยนฺติ โหติ ฯ
อิมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺส อุปาทาย ฯ
[๑๐๗๑] อิมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺส อุปาทาย
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อิมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺส อุปาทาย ตเทกชฺฌ
อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ โหนฺติ ฯ
อิติ เอวรูปานิ อตีตานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ อนาคตานิ ฉตฺตึส
ตณฺหาวิจริตานิ ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ ตเทกชฺฌ
อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อฏสต ตณฺหาวิจริต โหติ ฯ
[๑๐๗๒] ตตฺถ กตมานิ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ พฺรหฺมชาเล
เวยฺยากรเณ วุตฺตานิ ภควตา จตฺตาโร สสฺสตวาทา จตฺตาโร
เอกจฺจสสฺสติกา จตฺตาโร อนฺตานนฺติกา จตฺตาโร อมราวิกฺเขปกา
เทฺว อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา โสฬส สฺิวาทา อฏ อสฺิวาทา
อฏ เนวสฺินาสฺิวาทา สตฺต อุจฺเฉทวาทา ปฺจ ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
อิมานิ ทฺวาสฏิทิฏิคตานิ พฺรหฺมชาเล เวยฺยากรเณ
วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ
ขุทฺทกวตฺถุวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
______________
ธมฺมหทยวิภงฺโค
[๑๐๗๓] กติ ขนฺธา กติ อายตนานิ กติ ธาตุโย กติ
สจฺจานิ กติ อินฺทฺริยานิ กติ เหตู กติ อาหารา กติ ผสฺสา
กติ เวทนา กติ สฺา กติ เจตนา กติ จิตฺตานิ ฯ
[๑๐๗๔] ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย
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จตฺตาริ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ นว เหตู จตฺตาโร อาหารา
สตฺต ผสฺสา สตฺต เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา
สตฺต จิตฺตานิ ฯ
[๑๐๗๕] ตตฺถ กตเม ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ
ปฺจกฺขนฺธา ฯ
[๑๐๗๖] ตตฺถ กตมานิ ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน รูปายตน
โสตายตน สทฺทายตน ฆานายตน คนฺธายตน ชิวฺหายตน รสายตน
กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน อิมานิ วุจฺจนฺติ
ทฺวาทสายตนานิ ฯ
[๑๐๗๗] ตตฺถ กตมา อฏารส ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตุ
จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ ฆานธาตุ
คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ
กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ มโนธาตุ ธมฺมธาตุ
มโนวิฺาณธาตุ อิมา วุจฺจนฺติ อฏารส ธาตุโย ฯ
[๑๐๗๘] ตตฺถ กตมานิ จตฺตาริ สจฺจานิ ทุกขฺ สจฺจ สมุทยสจฺจ
มคฺคสจฺจ นิโรธสจฺจ อิมานิ วุจฺจนฺติ จตฺตาริ สจฺจานิ ฯ
[๑๐๗๙] ตตฺถ กตมานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย
ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺรยิ  อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย สุขินฺทฺริย ทุกฺขินทฺ ฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย
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อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทฺรยิ  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย
อิมานิ วุจฺจนฺติ พาวีสตินฺทฺริยานิ ฯ
[๑๐๘๐] ตตฺถ กตเม นว เหตู ตโย กุสลเหตู ตโย
อกุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู ฯ ตตฺถ กตเม ตโย กุสลเหตู
อโลโภ กุสลเหตุ อโทโส กุสลเหตุ อโมโห กุสลเหตุ อิเม
ตโย กุสลเหตู ฯ ตตฺถ กตเม ตโย อกุสลเหตู โลโภ อกุสลเหตุ
โทโส อกุสลเหตุ โมโห อกุสลเหตุ อิเม ตโย อกุสลเหตู ฯ
ตตฺถ กตเม ตโย อพฺยากตเหตู กุสลาน วา ธมฺมาน วิปากโต
กิริยาพฺยากเตสุ วา ธมฺเมสุ อโลโภ อโทโส อโมโห อิเม
ตโย อพฺยากตเหตู ฯ อิเม วุจฺจนฺติ นว เหตู ฯ
[๑๐๘๑] ตตฺถ กตเม จตฺตาโร อาหารา กพฬึกาโร อาหาโร
ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร อิเม วุจฺจนฺติ
จตฺตาโร อาหารา ฯ
[๑๐๘๒] ตตฺถ กตเม สตฺต ผสฺสา จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส
ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนธาตุสมฺผสฺโส
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส อิเม วุจฺจนฺติ สตฺต ผสฺสา ฯ
[๑๐๘๓] ตตฺถ กตมา สตฺต เวทนา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา มโน
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วิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เวทนา อิมา วุจฺจนฺติ สตฺต เวทนา ฯ
[๑๐๘๔] ตตฺถ กตมา สตฺต สฺา จกฺขุสมฺผสฺสชา สฺา
โสตสมฺผสฺสชา สฺา ฆานสมฺผสฺสชา สฺา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
สฺา กายสมฺผสฺสชา สฺา มโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา อิมา วุจฺจนฺติ สตฺต สฺา ฯ
[๑๐๘๕] ตตฺถ กตมา สตฺต เจตนา จกฺขุสมฺผสฺสชา เจตนา
โสตสมฺผสฺสชา เจตนา ฆานสมฺผสฺสชา เจตนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
เจตนา กายสมฺผสฺสชา เจตนา มโนธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา อิมา วุจฺจนฺติ สตฺต เจตนา ฯ
[๑๐๘๖] ตตฺถ กตมานิ สตฺต จิตฺตานิ จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ
ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนธาตุฌ
มโนวิฺาณธาตุ อิมานิ วุจฺจนฺติ สตฺต จิตฺตานิ ฯ
__________
[๑๐๘๗] กามธาตุยา กติ ขนฺธา ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ฯ
กามธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา ทฺวาทสายตนานิ อฏารส ธาตุโย
ตีณิ สจฺจานิ พาวีสตินฺทฺริยานิ นว เหตู จตฺตาโร อาหารา
สตฺต ผสฺสา สตฺต เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา
สตฺต จิตฺตานิ ฯ ตตฺถ กตเม กามธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ กามธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา ฯ ตตฺถ กตมานิ กามธาตุยา ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 545

รูปายตน ฯเปฯ มนายตน ธมฺมายตน อิมานิ วุจจฺ นฺติ กามธาตุยา
ทฺวาทสายตนานิ ฯ ตตฺถ กตมา กามธาตุยา อฏารส
ธาตุโย จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ ฯเปฯ มโนธาตุ
ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อิมา วุจฺจนฺติ กามธาตุยา อฏารส
ธาตุโย ฯ ตตฺถ กตมานิ กามธาตุยา ตีณิ สจฺจานิ ทุกฺขสจฺจ
สมุทยสจฺจ มคฺคสจฺจ อิมานิ วุจฺจนฺติ กามธาตุยา ตีณิ สจฺจานิ ฯ
ตตฺถ กตมานิ กามธาตุยา พาวีสตินฺทฺริยานิ จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ
อฺาตาวินฺทฺริย อิมานิ วุจฺจนฺติ กามธาตุยา พาวีสตินฺทฺริยานิ ฯ
ตตฺถ กตเม กามธาตุยา นว เหตู ตโย กุสลเหตู ตโย อกุสลเหตู
ตโย อพฺยากตเหตู อิเม วุจฺจนฺติ กามธาตุยา นว เหตู ฯ ตตฺถ
กตเม กามธาตุยา จตฺตาโร อาหารา กพฬิงฺกาโร อาหาโร ผสฺสาหาโร
มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร อิเม วุจฺจนฺติ กามธาตุยา
จตฺตาโร อาหารา ฯ ตตฺถ กตเม กามธาตุยา สตฺต
ผสฺสา จกฺขุสมฺผสฺโส ฯเปฯ มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส อิเม
วุจฺจนฺติ กามธาตุยา สตฺต ผสฺสา ฯ ตตฺถ กตมา กามธาตุยา
สตฺต เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา สตฺต จิตฺตานิ
จกฺขุวิฺาณ ฯเปฯ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อิมานิ วุจฺจนฺติ
กามธาตุยา สตฺต จิตฺตานิ ฯ
[๑๐๘๘] รูปธาตุยา กติ ขนฺธา ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ฯ
รูปธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา ฉ อายตนานิ นว ธาตุโย ตีณิ
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สจฺจานิ จุทฺทสินฺทฺริยานิ อฏ เหตู ตโย อาหารา จตฺตาโร
ผสฺสา จตสฺโส เวทนา จตสฺโส สฺา จตสฺโส เจตนา
จตฺตาริ จิตตฺ านิ ฯ ตตฺถ กตเม รูปธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ รูปธาตุยา ปฺจกฺขนฺธา ฯ
ตตฺถ กตมานิ รูปธาตุยา ฉ อายตนานิ จกฺขายตน รูปายตน
โสตายตน สทฺทายตน มนายตน ธมฺมายตน อิมานิ วุจฺจนฺติ
รูปธาตุยา ฉ อายตนานิ ฯ ตตฺถ กตมา รูปธาตุยา นว ธาตุโย
จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ
มโนธาตุ ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อิมา วุจฺจนฺติ
รูปธาตุยา นว ธาตุโย ฯ ตตฺถ กตมานิ รูปฺธาตุยา ตีณิ สจฺจานิ
ทุกฺขสจฺจ สมุทยสจฺจ มคฺคมจฺจ อิมานิ วุจฺจนฺติ รูปธาตุยา ตีณิ
สจฺจานิ ฯ ตตฺถ กตมานิ รูปธาตุยา จุทฺทสินฺทรฺ ิยานิ จกฺขุนฺทฺริย
โสตินฺทฺริย มนินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย อิมานิ วุจฺจนฺติ
รูปธาตุยา จุทฺทสินฺทฺริยานิ ฯ ตตฺถ กตเม รูปธาตุยา อฏ เหตู
ตโย กุสลเหตู เทฺว อกุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู ฯ ตตฺถ
กตเม ตโย กุสลเหตู อโลโภ กุสลเหตุ อโทโส กุสลเหตุ อโมโห
กุสลเหตุ อิเม ตโย กุสลเหตู ฯ ตตฺถ กตเม เทฺว อกุสลเหตู
โลโภ อกุสลเหตุ โมโห อกุสลเหตุ อิเม เทฺว อกุสลเหตู ฯ ตตฺถ
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กตเม ตโย อพฺยากตเหตู กุสลาน วา ธมฺมาน วิปากโต กิรยิ าพฺยากเตสุ
วา ธมฺเมสุ อโลโภ อโทโส อโมโห อิเม ตโย
อพฺยากตเหตู ฯ อิเม วุจฺจนฺติ รูปธาตุยา อฏ เหตู ฯ ตตฺถ
กตเม รูปธาตุยา ตโย อาหารา ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร
วิฺาณาหาโร อิเม วุจฺจนฺติ รูปธาตุยา ตโย อาหารา ฯ
ตตฺถ กตเม รูปธาตุยา จตฺตาโร ผสฺสา จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส
มโนธาตุสมฺผสฺโส มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส อิเม วุจฺจนฺติ
รูปธาตุยา จตฺตาโร ผสฺสา ฯ ตตฺถ กตมา รูปธาตุยา จตสฺโส
เวทนา จตสฺโส สฺา จตสฺโส เจตนา จตฺตาริ จิตฺตานิ
จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ อิมานิ
วุจฺจนฺติ รูปธาตุยา จตฺตาริ จิตฺตานิ ฯ
[๑๐๘๙] อรูปธาตุยา กติ ขนฺธา ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ฯ
อรูปธาตุยา จตฺตาโร ขนฺธา เทฺว อายตนานิ เทฺว ธาตุโย
ตีณิ สจฺจานิ เอกาทสินฺทฺริยานิ อฏ เหตู ตโย อาหารา
เอโก ผสฺโส เอกา เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา
เอก จิตฺต ฯ ตตฺถ กตเม อรูปธาตุยา จตฺตาโร ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ
อรูปธาตุยา จตฺตาโร ขนฺธา ฯ ตตฺถ กตมานิ อรูปธาตุยา เทฺว
อายตนานิ มนายตน ธมฺมายตน อิมานิ วุจฺจนฺติ อรูปธาตุยา
เทฺว อายตนานิ ฯ ตตฺถ กตมา อรูปธาตุยา เทฺว ธาตุโย มโน-
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วิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ อิมา วุจฺจนฺติ อรูปธาตุยา เทฺว ธาตุโย ฯ
ตตฺถ กตมานิ อรูปธาตุยา ตีณิ สจฺจานิ ทุกฺขสจฺจ สมุทยสจฺจ
มคฺคสจฺจ อิมานิ วุจฺจนฺติ อรูปธาตุยา ตีณิ สจฺจานิ ฯ ตตฺถ กตมานิ
อรูปธาตุยา เอกาทสินฺทฺริยานิ มนินฺทรฺ ิย ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย
อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย อฺินฺทฺริย อฺาตาวินฺทฺริย อิมานิ วุจจฺ นฺติ
อรูปธาตุยา เอกาทสินฺทฺริยานิ ฯ ตตฺถ กตเม อรูปธาตุยา อฏ
เหตู ตโย กุสลเหตู เทฺว อกุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู อิเม
วุจฺจนฺติ อรูปธาตุยา อฏ เหตู ฯ ตตฺถ กตเม อรูปธาตุยา
ตโย อาหารา ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร
อิเม วุจฺจนฺติ อรูปธาตุยา ตโย อาหารา ฯ ตตฺถ กตเม อรูปธาตุยา
เอโก ผสฺโส มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส อย วุจฺจติ
อรูปธาตุยา เอโก ผสฺโส ฯ ตตฺถ กตมา อรูปธาตุยา เอกา
เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา เอก จิตฺต มโนวิฺาณธาตุ
อิท วุจฺจติ อรูปธาตุยา เอก จิตฺต ฯ
[๑๐๙๐] อปริยาปนฺเน กติ ขนฺธา ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ฯ
อปริยาปนฺเน จตฺตาโร ขนฺธา เทฺว อายตนานิ เทฺว ธาตุโย
เทฺว สจฺจานิ ทฺวาทสินฺทฺริยานิ ฉ เหตู ตโย อาหารา เอโก ผสฺโส
เอกา เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา เอก จิตฺต ฯ
ตตฺถ กตเม อปริยาปนฺเน จตฺตาโร ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺ-

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 549

ขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน
จตฺตาโร ขนฺธา ฯ ตตฺถ กตมานิ อปริยาปนฺเน เทฺว
อายตนานิ มนายตน ธมฺมายตน อิมานิ วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน
เทฺว อายตนานิ ฯ ตตฺถ กตมานิ อปริยาปนฺเน เทฺว ธาตุโย
มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ อิมา วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน เทฺว
ธาตุโย ฯ ตตฺถ กตมานิ อปริยาปนฺเน เทฺว สจฺจานิ มคฺคสจฺจ
นิโรธสจฺจ อิมานิ วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน เทฺว สจฺจานิ ฯ ตตฺถ
กตมานิ อปริยาปนฺเน ทฺวาทสินฺทฺริยานิ มนินฺทฺริย ชีวติ ินฺทฺริย
โสมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินฺทฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อฺินฺทฺริย
อฺาตาวินฺทฺริย อิมานิ วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน ทฺวาทสินฺทฺริยานิ ฯ
ตตฺถ กตเม อปริยาปนฺเน ฉ เหตู ตโย กุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู ฯ
ตตฺถ กตเม ตโย กุสลเหตู อโลโภ กุสลเหตุ อโทโส
กุสลเหตุ อโมโห กุสลเหตุ อิเม ตโย กุสลเหตู ฯ ตตฺถ กตเม
ตโย อพฺยากตเหตู กุสลาน ธมฺมาน วิปากโต อโลโภ อโทโส
อโมโห อิเม ตโย อพฺยากตเหตู ฯ อิเม วุจฺจนฺติ อปริยาปนฺเน
ฉ เหตู ฯ ตตฺถ กตเม อปริยาปนฺเน ตโย อาหารา ผสฺสาหาโร
มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร อิเม วุจจฺ นฺติ อปริยาปนฺเน
ตโย อาหารา ฯ ตตฺถ กตโม อปริยาปนฺเน เอโก ผสฺโส
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส อย วุจจฺ ติ อปริยาปนฺเน เอโก ผสฺโส ฯ
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ตตฺถ กตมา อปริยาปนฺเน เอกา เวทนา เอกา สฺา เอกา
เจตนา เอก จิตฺต มโนวิฺาณธาตุ อิท วุจฺจติ
อปริยาปนฺเน เอก จิตฺต ฯ
___________________
[๑๐๙๑] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ กามธาตุปริยาปนฺนา กติ น
กามธาตุปริยาปนฺนา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ กามธาตุปริยาปนฺนา
กติ น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ รูปกฺขนฺโธ กามธาตุปริยาปนฺโน
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา สิยา น
กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ ทสายตนา กามธาตุปริยาปนฺนา เทฺว
อายตนา สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ
โสฬส ธาตุโย กามธาตุปริยาปนฺนา เทฺว ธาตุโย สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ สมุทยสจฺจ กามธาตุปริยาปนฺน
เทฺว สจฺจา น กามธาตุปริยาปนฺนา ทุกฺขสจฺจ สิยา
กามธาตุปริยาปนฺน สิยา น กามธาตุปริยาปนฺน ฯ ทสินฺทฺรยิ า
กามธาตุปริยาปนฺนา ตีณินฺทฺริยา น กามธาตุปริยาปนฺนา นวินฺทฺริยา
สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ ตโย
อกุสลเหตู กามธาตุปริยาปนฺนา ฉ เหตู สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร
กามธาตุปริยาปนฺโน ตโย อาหารา สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ ฉ ผสฺสา กามธาตุปริยาปนฺนา
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มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา กามธาตุปริยาปนฺโน สิยา น
กามธาตุปริยาปนฺโน ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา
ฉ จิตฺตา กามธาตุปริยาปนฺนา มโนวิฺาณธาตุ สิยา กามธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น กามธาตุปริยาปนฺนา ฯ
[๑๐๙๒] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ รูปธาตุปริยาปนฺนา กติ น
รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ รูปธาตุปริยาปนฺนา
กติ น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ รูปกฺขนฺโธ น รูปธาตุปริยาปนฺโน
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ
ทสายตนา น รูปธาตุปริยาปนฺนา เทฺว อายตนา
สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ โสฬส
ธาตุโย น รูปธาตุปริยาปนฺนา เทฺว ธาตุโย สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ตีณิ สจฺจา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ทุกฺขสจฺจ สิยา รูป
ธาตุปริยาปนฺน สิยา น รูปธาตุ
ปริยาปนฺน ฯ เตรสินฺทฺรยิ า น รูปธาตุปริยาปนฺนา นวินฺทฺริยา
สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ตโย
อกุสลเหตู น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฉ เหตู สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา
สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ กพฬิงกฺ าโร อาหาโร น รูปธาตุปริยาปนฺโน
ตโย อาหารา สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น รูปธาตุ
ปริยาปนฺนา ฯ ฉ ผสฺสา น รูปธาตุปริยาปนฺนา มโนวิฺาณ
ธาตุสมฺผสฺโส สิยา รูปธาตุปริยาปนฺโน สิยา น รูปธาตุปริยาปนฺโน ฯ
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ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา ฉ จิตฺตา น รูปธาตุปริยาปนฺนา
มโนวิฺาณธาตุ สิยา รูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา
น รูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ
[๑๐๙๓] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ อรูปธาตุปริยาปนฺนา กติ น
อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ อรูปธาตุปริยาปนฺนา
กติ น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ รูปกฺขนฺโธ น อรูปธาตุปริยาปนฺโน
จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา
น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ทสายตนา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา
เทฺว อายตนา สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ
โสฬส ธาตุโย น อรูปธาตุปริยาปนฺนา เทฺว ธาตุโย
สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ตีณิ
สจฺจา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ทุกฺขสจฺจ สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺน
สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺน ฯ จุทฺทสินฺทฺริยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา
อฏินฺทฺริยา สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น
อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ตโย อกุสลเหตู น อรูปธาตุปริยาปนฺนา
ฉ เหตู สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ
กพฬิงฺกาโร อาหาโร น อรูปธาตุปริยาปนฺโน ตโย อาหารา สิยา
อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ ฉ ผสฺสา
น อรูปธาตุปริยาปนฺนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺโน
สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺโน ฯ ฉ เวทนา ฉ
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สฺา ฉ เจตนา ฉ จิตฺตา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา มโนวิฺาณธาตุ
สิยา อรูปธาตุปริยาปนฺนา สิยา น อรูปธาตุปริยาปนฺนา ฯ
[๑๐๙๔] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ ปริยาปนฺนา กติ อปริยาปนฺนา
ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ ปริยาปนฺนา กติ อปริยาปนฺนา ฯ
รูปกฺขนฺโธ ปริยาปนฺโน จตฺตาโร ขนฺธา สิยา ปริยาปนฺนา สิยา
อปริยาปนฺนา ฯ ทสายตนา ปริยาปนฺนา เทฺว อายตนา สิยา
ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ โสฬส ธาตุโย ปริยาปนฺนา
เทฺว ธาตุโย สิยา ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ เทฺว สจฺจา
ปริยาปนฺนา เทฺว สจฺจา อปริยาปนฺนา ฯ ทสินฺทรฺ ิยา ปริยาปนฺนา
ตีณินฺทฺริยา อปริยาปนฺนา นวินฺทฺริยา สิยา ปริยาปนฺนา สิยา
อปริยาปนฺนา ฯ ตโย อกุสลเหตู ปริยาปนฺนา ฉ เหตู สิยา
ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร
ปริยาปนฺโน ตโย อาหารา สิยา ปริยาปนฺนา สิยา อปริยาปนฺนา ฯ
ฉ ผสฺสา ปริยาปนฺนา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา
ปริยาปนฺโน สิยา อปริยาปนฺโน ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา
ฉ จิตฺตา ปริยาปนฺนา มโนวิฺาณธาตุ สิยา ปริยาปนฺนา
สิยา อปริยาปนฺนา ฯ
___________________
[๑๐๙๕] กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กติ ขนฺธา ปาตุภวนฺติ
ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเฌ
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สพฺเพส ปฺจกฺขนฺธา ปาตุภวนฺติ ฯ กสฺสจิ เอกาทสายตนานิ
ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ อปรานิ
ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ นวายตนานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ
สตฺตายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กสฺสจิ เอกาทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ
กสฺสจิ ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ อปรา ทส ธาตุโย
ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ นว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ สตฺต
ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ สพฺเพส เอก สจฺจ ปาตุภวติ ฯ กสฺสจิ
จุทฺทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
กสฺสจิ อปรานิ เตรสินทฺ ฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ ทฺวาทสินฺทฺริยานิ
ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ ทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ นวินทฺ ฺริยานิ
ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ อปรานิ นวินทฺ ฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ
อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ อปรานิ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
กสฺสจิ สตฺตินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ ปฺจินฺทฺริยานิ
ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ จตฺตารินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กสฺสจิ ตโย
เหตู ปาตุภวนฺติ กสฺสจิ เทฺว เหตู ปาตุภวนฺติ เกจิ อเหตุกา
ปาตุภวนฺติ ฯ สพฺเพส จตฺตาโร อาหารา ปาตุภวนฺติ ฯ สพฺเพส
เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ ฯ สพฺเพส เอกา เวทนา เอกา สฺา
เอกา เจตนา เอก จิตฺต ปาตุภวติ ฯ
[๑๐๙๖] กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส กตเม ปฺจกฺ
ขนฺธา ปาตุภวนฺติ รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ กาม-
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ธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส อิเม ปฺจกฺขนฺธา ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส เอกาทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ
กามาวจราน เทวาน ปมกปฺปกาน มนุสฺสาน โอปปาติกาน เปตาน
โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน
ปริปุณฺณายตนาน อุปปตฺติกฺขเณ เอกาทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ
จกฺขายตน รูปายตน โสตายตน ฆานายตน คนฺธายตน ชิวฺหายตน
รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ เอกาทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ
โอปปาติกาน เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน
ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน ชจฺจนฺธาน อุปปตฺติกฺขเณ ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ
รูปายตน โสตายตน ฆานายตน คนฺธายตน ชิวฺหายตน
รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส อปรานิ ทสายตนานิ
ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน
ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน ชจฺจพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ
ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขายตน รูปายตน ฆานายตน
คนฺธายตน ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน
มนายตน ธมฺมายตน กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ
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ทสายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส
นวายตนานิ ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน เปตาน โอปปาติกาน อสุราน
โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน ชจฺจนฺธพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ
นวายตนานิ ปาตุภวนฺติ รูปายตน ฆานายตน คนฺธายตน
ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน
ธมฺมายตน กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ นวายตนานิ
ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส สตฺตายตนานิ
ปาตุภวนฺติ คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ สตฺตายตนานิ
ปาตุภวนฺติ รูปายตน คนฺธายตน รสายตน กายายตน
โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
เอเตส อิมานิ สตฺตายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส เอกาทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ กามาวจราน
เทวาน ปมกปฺปกาน มนุสฺสาน โอปปาติกาน เปตาน
โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน
ปริปุณฺณายตนาน อุปปตฺติกฺขเณ เอกาทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ
จกฺขุธาตุ รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ชิวฺหาธาตุ
รสธาตุ กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมา เอกาทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน
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เนรยิกาน ชจฺจนฺธาน อุปปตฺติกฺขเณ ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ
รูปธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ
กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมา ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส อปรา ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน
เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน
ชจฺจพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ จกฺขุธาตุ
รูปธาตุ ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ กายธาตุ
โผฏพฺพธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
เอเตส อิมา ทส ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส นว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน เปตาน
โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน
ชจฺจนฺธพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ นว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ รูปธาตุ
ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ชิวหฺ าธาตุ รสธาตุ กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ
มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส
อิมา นว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส
สตฺต ธาตุโย ปาตุภวนฺติ คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ
สตฺต ธาตุโย ปาตุภวนฺติ รูปธาตุ คนฺธธาตุ รสธาตุ กายธาตุ
โผฏพฺพธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมา สตฺต ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
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อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส กตม เอก สจฺจ ปาตุภวติ ทุกฺขสจฺจ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส อิท เอก สจฺจ ปาตุภวติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส จุททฺ สินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กามาวจราน
เทวาน สเหตุกาน าณสมฺปยุตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ
จุทฺทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทฺริย วา
ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินทฺ ฺริย วา อุเปกฺขินฺทฺริย วา สทฺธินฺทรฺ ิย
วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ จุทฺทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กามาวจราน
เทวาน สเหตุกาน าณวิปฺปยุตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ
เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทฺริย วา
ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินทฺ ฺริย วา อุเปกฺขินฺทฺริย วา สทฺธินฺทรฺ ิย
วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ
เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส
อปรานิ เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ปมกปฺปกาน มนุสฺสาน
สเหตุกาน าณสมฺปยุตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย
มนินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินทฺ ฺริย วา อุเปกฺขินฺทฺริย วา
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สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ เตรสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส ทฺวาทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
ปมกปฺปกาน มนุสฺสาน สเหตุกาน าณวิปฺปยุตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ
ทฺวาทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย
วา อุเปกฺขินฺทฺริย วา สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ ทฺวาทสินฺทฺริยานิ
ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส ทสินฺทฺรยิ านิ
ปาตุภวนฺติ คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน สเหตุกาน าณสมฺปยุตฺตาน
อุปปตฺติกฺขเณ ทสินฺทรฺ ิยานิ ปาตุภวนฺติ กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย
อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทรฺ ิย วา ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย วา
อุเปกฺขินฺทฺริย วา สทฺธินทฺ ฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ ทสินฺทฺริยานิ
ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส นวินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน สเหตุกาน าณวิปฺปยุตฺตาน อุปปตฺติกฺขเณ
นวินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กายินฺทรฺ ิย มนินฺทรฺ ิย อิตฺถินทฺ ฺริย
วา ปุริสินฺทรฺ ิย วา ชีวิตนิ ฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย วา อุเปกฺขินฺทฺริย
วา สทฺธินทฺ ฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทรฺ ิย สมาธินทฺ ฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ นวินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
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อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส อปรานิ นวินทฺ ฺริยานิ ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน
เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน
ปริปุณฺณายตนาน อุปปตฺติกฺขเณ นวินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย
โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺรยิ  กายินฺทฺรยิ  มนินฺทรฺ ยิ 
อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทรฺ ิย วา ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ นวินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน
เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน
เนรยิกาน ชจฺจนฺธาน อุปปตฺติกฺขเณ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ โสตินฺทฺริย
ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺรยิ  อิตฺถินฺทฺริย
วา ปุริสินทฺ ฺริย วา ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส อปรานิ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน
เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน
เนรยิกาน ชจฺจพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
จกฺขุนฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย
อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทรฺ ิย วา ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส สตฺตินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ โอปปาติกาน
เปตาน โอปปาติกาน อสุราน โอปปาติกาน ติรจฺฉานคตาน เนรยิกาน

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 561

ชจฺจนฺธพธิราน อุปปตฺติกฺขเณ สตฺตินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทฺริย วา
ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺรยิ  กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส
อิมานิ สตฺตินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
กสฺส ปฺจินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน อเหตุกาน
เปตฺวา นปปสกาน อุปปตฺติกฺขเณ ปฺจินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย วา ปุริสินฺทฺริย วา ชีวิตินฺทฺริย
อุเปกฺขินฺทฺริย กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิมานิ
ปฺจินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส
จตฺตารินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ คพฺภเสยฺยกาน อเหตุกาน นปปสกาน
อุปปตฺติกฺขเณ จตฺตารินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺรยิ  กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส
อิมานิ จตฺตารินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
กสฺส ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ กามาวจราน เทวาน ปมกปฺปก าน
มนุสฺสาน คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน สเหตุกาน าณสมฺปยุตฺตาน
อุปปตฺติกฺขเณ ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ อโลโภ วิปากเหตุ อโทโส
วิปากเหตุ อโมโห วิปากเหตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส
อิเม ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กสฺส
เทฺว เหตู ปาตุภวนฺติ กามาวจราน เทวาน ปมกปฺปกาน
มนุสฺสาน คพฺภเสยฺยกาน สตฺตาน สเหตุกาน าณวิปฺปยุตฺตาน
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อุปปตฺติกฺขเณ เทฺว เหตู ปาตุภวนฺติ อโลโภ วิปากเหตุ อโทโส
วิปากเหตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ เอเตส อิเม เทฺว เหตู
ปาตุภวนฺติ ฯ อวเสสาน สตฺตาน อเหตุกา ปาตุภวนฺติ ฯ กามธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส กตเม จตฺตาโร อาหารา ปาตุภวนฺติ
กพฬึกาโร อาหาโร ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส อิเม จตฺตาโร อาหารา ปาตุภวนฺติ ฯ
กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ สพฺเพส กตโม เอโก ผสฺโส
ปาตุภวติ มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
สพฺเพส อย เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ ฯ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
สพฺเพส กตมา เอกา เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา
เอก จิตฺต ปาตุภวติ มโนวิฺาณธาตุ กามธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
สพฺเพส อิท เอก จิตฺต ปาตุภวติ ฯ
[๑๐๙๗] รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กติ ขนฺธา ปาตุภวนฺติ
ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
เปตฺวา อสฺสตฺตาน เทวาน ปฺจกฺขนฺธา ปาตุภวนฺติ
ปฺจายตนานิ ปาตุภวนฺติ ปฺจ ธาตุโย ปาตุภวนฺติ เอก สจฺจ
ปาตุภวติ ทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ ตโย
อาหารา ปาตุภวนฺติ เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ เอกา เวทนา
เอกา สฺา เอกา เจตนา เอก จิตฺต ปาตุภวติ ฯ
[๑๐๙๘] รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตเม ปฺจกฺขนฺธา ปาตุ-
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ภวนฺติ รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิเม ปฺจกฺขนฺธา
ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมานิ ปฺจายตนานิ
ปาตุภวนฺติ จกฺขายตน รูปายตน โสตายตน มนายตน ธมฺมายตน
รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิมานิ ปฺจายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ
รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมา ปฺจ ธาตุโย ปาตุภวนฺติ จกฺขุธาตุ
รูปธาตุ โสตธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ รูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ อิมา ปฺจ ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กตม เอก สจฺจ ปาตุภวติ ทุกฺขสจฺจ รูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ อิท เอก สจฺจ ปาตุภวติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
กตมานิ ทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺรยิ 
มนินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย โสมนสฺสินทฺ ฺริย วา อุเปกฺขินฺทฺริย วา
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย รูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ อิมานิ ทสินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กตเม ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ อโลโภ วิปากเหตุ
อโทโส วิปากเหตุ อโมโห วิปากเหตุ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
อิเม ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตเม
ตโย อาหารา ปาตุภวนฺติ ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร
วิฺาณาหาโร รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิเม ตโย อาหารา ปาตุภวนฺติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตโม เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ
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มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อย เอโก
ผสฺโส ปาตุภวติ ฯ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมา เอกา
เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา เอก จิตฺต ปาตุภวติ
มโนวิฺาณธาตุ รูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิท เอก จิตฺต
ปาตุภวติ ฯ
[๑๐๙๙] อสฺสตฺตาน เทวาน อุปปตฺติกฺขเณ กติ ขนฺธา
ปาตุภวนฺติ ฯเปฯ กติ จิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ฯ อสฺสตฺตาน
เทวาน อุปปตฺติกฺขเณ เอโก ขนฺโธ ปาตุภวติ รูปกฺขนฺโธ ฯ เทฺว
อายตนานิ ปาตุภวนฺติ รูปายตน ธมฺมายตน ฯ เทฺว ธาตุโย
ปาตุภวนฺติ รูปธาตุ ธมฺมธาตุ ฯ เอก สจฺจ ปาตุภวติ ทุกฺขสจฺจ ฯ
เอกินฺทฺริย ปาตุภวติ รูปชีวิตินฺทฺรยิ  ฯ อสฺสตฺตา
เทวา อเหตุกา อนาหารา อผสฺสกา อเวทนกา อสฺกา อเจตนกา
อจิตฺตกา ปาตุภวนฺติ ฯ
[๑๑๐๐] อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กติ ขนฺธา ฯเปฯ กติ
จิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ฯ อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ จตฺตาโร ขนฺธา
ปาตุภวนฺติ เทฺว อายตนานิ ปาตุภวนฺติ เทฺว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ
เอก สจฺจ ปาตุภวติ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ตโย เหตู
ปาตุภวนฺติ ตโย อาหารา ปาตุภวนฺติ เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ
เอกา เวทนา เอกา สฺา เอกา เจตนา เอก จิตฺต
ปาตุภวติ ฯ
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[๑๑๐๑] อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตเม จตฺตาโร ขนฺธา
ปาตุภวนฺติ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิเม จตฺตาโร ขนฺธา
ปาตุภวนฺติ ฯ อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมานิ เทฺว อายตนานิ
ปาตุภวนฺติ มนายตน ธมฺมายตน อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
อิมานิ เทฺว อายตนานิ ปาตุภวนฺติ ฯ อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ
กตมา เทฺว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ มโนวิฺาณธาตุ ธมฺมธาตุ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิมา เทฺว ธาตุโย ปาตุภวนฺติ ฯ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตม เอก สจฺจ ปาตุภวติ ทุกฺขสจฺจ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิท เอก สจฺจ ปาตุภวติ ฯ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมานิ อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ
มนินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิมานิ
อฏินฺทฺริยานิ ปาตุภวนฺติ ฯ อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตเม ตโย
เหตู ปาตุภวนฺติ อโลโภ วิปากเหตุ อโทโส วิปากเหตุ อโมโห
วิปากเหตุ อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อิเม ตโย เหตู ปาตุภวนฺติ ฯ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตเม ตโย อาหารา ปาตุภวนฺติ
ผสฺสาหาโร มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร อรูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ อิเม ตโย อาหารา ปาตุภวนฺติ ฯ อรูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ กตโม เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ มโนวิฺาณธาตุ-
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สมฺผสฺโส อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ อย เอโก ผสฺโส ปาตุภวติ ฯ
อรูปธาตุยา อุปปตฺติกฺขเณ กตมา เอกา เวทนา เอกา สฺา
เอกา เจตนา เอก จิตฺต ปาตุภวติ มโนวิฺาณธาตุ อรูปธาตุยา
อุปปตฺติกฺขเณ อิท เอก จิตฺต ปาตุภวติ ฯ
________________________
[๑๑๐๒] กามาวจรา ธมฺมา น กามาวจรา ธมฺมา รูปาวจรา
ธมฺมา น รูปาวจรา ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา น อรูปาวจรา
ธมฺมา ปริยาปนฺนา ธมฺมา อปริยาปนฺนา ธมฺมา ฯ
[๑๑๐๓] กตเม ธมฺมา กามาวจรา เหฏโต อวีจินิรย
ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทเว อนฺโต กริตฺวา
ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา
รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา
กามาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา น กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา น กามาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา
รูปาวจรา เหฏโต พฺรหฺมโลก ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต อกนิฏเ
เทเว อนฺโต กริตฺวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ
ปริยาปนฺนา สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส
วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา รูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา
น รูปาวจรา กามาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา
น รูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา อรูปาวจรา เหฏโต อากาสา-
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นฺจายตนูปเค เทเว ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต เนวสฺานาสฺายตนูปเค เทเว อนฺโต กริตฺวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร
เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา
ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อรูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา น อรูปาวจรา กามาวจรา รูปาวจรา
อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา น อรูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา
ปริยาปนฺนา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ปริยาปนฺนา ฯ กตเม
ธมฺมา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา อปริยาปนฺนา ฯ
______________
[๑๑๐๔] เทวาติ ตโย เทวา สมฺมติเทวา อุปปตฺติเทวา
วิสุทฺธิเทวา ฯ สมฺมติเทวา นาม ราชาโน เทวิโย กุมารา ฯ อุปปตฺติเทวา
นาม จาตุมฺมหาราชิเก เทเว อุปาทาย ตทุปริ เทวา ฯ
วิสุทฺธิเทวา นาม อรหนฺโต วุจฺจนฺติ ฯ
[๑๑๐๕] ทาน ทตฺวา สีล สมาทยิตฺวา อุโปสถกมฺม กตฺวา
กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ฯ ทาน ทตฺวา สีล สมาทยิตฺวา อุโปสถกมฺม
กตฺวา อปฺเปกจฺเจ ขตฺติยมหาสาลาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ พฺราหฺมณมหาสาลาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ
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คหปติมหาสาลาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ จาตุมฺมหาราชิกาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ ตาวตึสาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ ยามาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ ตุสิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
อปฺเปกจฺเจ นิมฺมานรตีน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ ฯ
[๑๑๐๖] มนุสฺสาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ วสฺสสต อปฺป วา
ภิยฺโย วา ฯ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ
ยานิ มานุสกานิ ปฺาสวสฺสานิ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน
เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน
มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ ปฺจ
วสฺสสตานิ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน อายุปปฺ มาณ มนุสฺสาน
คณนาย กิตฺตก โหติ นวุติ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ตาวตึสาน เทวาน
กิตฺตก อายุปฺปมาณ ย มานุสก วสฺสสต ตาวตึสาน เทวาน
เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน
มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพ วสฺสสหสฺส
ตาวตึสาน เทวาน อายุปฺปมาณ มนุสฺสาน คณนาย กิตฺตก
โหติ ติสฺโส จ วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ยามาน
เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ ยานิ มานุสกานิ เทฺว วสฺสสตานิ
ยามาน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย
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มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน
ทิพฺพานิ เทฺว วสฺสสหสฺสานิ ยามาน เทวาน อายุปฺปมาณ มนุสฺสาน
คณนาย กิตฺตก โหติ จุทฺทส จ วสฺสโกฏิโย จตฺตาลีสฺจ
วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ ตุสิตาน เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ ยานิ
มานุสกานิ จตฺตาริ วสฺสสตานิ ตุสิตาน เทวาน เอโส เอโก
รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย
สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ จตฺตาริ วสฺสสหสฺสานิ
ตุสิตาน เทวาน อายุปฺปมาณ มนุสฺสาน คณนาย กิตฺตก โหติ
สตฺตปฺาส วสฺสโกฏิโย สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ นิมฺมานรตีน
เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ ยานิ มานุสกานิ อฏ วสฺสสตานิ
นิมฺมานรตีน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา
ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน
สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ อฏ วสฺสสหสฺสานิ นิมฺมานรตีน เทวาน
อายุปฺปมาณ มนุสฺสาน คณนาย กิตฺตก โหติ เทฺว วสฺสโกฏิสตานิ
ตึสฺจ วสฺสโกฏิโย จตฺตาลีสฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ฯ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ ยานิ มานุสกานิ
โสฬส วสฺสสตานิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว
ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย
สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ โสฬส วสฺสสหสฺสานิ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน อายุปฺปมาณ มนุสฺสาน คณนาย
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กิตฺตก โหติ นว จ วสฺสโกฏิสตานิ เอกวีสฺจ วสฺสโกฏิโย
สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานีติ ฯ
ฉปฺป เต กามาวจรา สพฺพกามสมิทฺธิโน
สพฺเพส เอกสงฺขาโต อายุ ภวติ กิตฺตโก
ทฺวาทสโกฏิสต เตส อฏวีสฺจ โกฏิโย
ปฺาส สตสหสฺสานิ วสฺสคฺเคน ปกาสิตาติ ฯ
[๑๑๐๗] ปม ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ
ปม ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา พฺรหฺมปาริสชฺชาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ กปฺปสฺส ตติโย จตุตฺโถ
ภาโค ฯ ปม ฌาน มชฺฌิม ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ปม
ฌาน มชฺฌมิ  ภาเวตฺวา พฺรหฺมปุโรหิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ อุปฑฺฒกปฺโป ฯ ปม ฌาน

อภิ. วิภงฺโค - หนาที่ 571

ปณีต ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ปม ฌาน ปณีต ภาเวตฺวา
มหาพฺรหฺมาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ
เอโก กปฺโป ฯ ทุติย ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา กตฺถ
อุปปชฺชนฺติ ทุติย ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา ปริตฺตาภาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ เทฺว กปฺปา ฯ
ทุติย ฌาน มชฺฌิม ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ทุติย ฌาน
มชฺฌิม ภาเวตฺวา อปฺปมาณาภาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ จตฺตาโร กปฺปา ฯ ทุติย ฌาน
ปณีต ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ทุติย ฌาน ปณีต ภาเวตฺวา
อาภสฺสราน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ
อฏ กปฺปา ฯ ตติย ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา กตฺถ
อุปปชฺชนฺติ ตติย ฌาน ปริตฺต ภาเวตฺวา ปริตฺตสุภาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ โสฬส กปฺปา ฯ
ตติย ฌาน มชฺฌิม ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ตติย ฌาน
มชฺฌิม ภาเวตฺวา อปฺปมาณสุภาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ ทฺวตฺตึส กปฺปา ฯ ตติย ฌาน
ปณีต ภาเวตฺวา กตฺถ อุปปชฺชนฺติ ตติย ฌาน ปณีต ภาเวตฺวา
สุภกิณฺหาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เตส กิตฺตก อายุปฺปมาณ
จตุสฏี กปฺปา ฯ จตุตฺถ ฌาน ภาเวตฺวา อารมฺมณนานตฺตตา
มนสิการนานตฺตตา ฉนฺทนานตฺตตา ปณิธินานตฺตตา อธิโมกฺขนานตฺตตา
อภินิหารนานตฺตตา ปฺานานตฺตตา อปฺเปกจฺเจ อสฺสตฺตาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ เวหปฺผลาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ อวิหาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ อตปฺปาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
อปฺเปกจฺเจ สุทสฺสาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ

สุทสฺสีน
สหพฺยต
สหพฺยต
สหพฺยต

เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ อกนิฏาน เทวาน
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ อากาสานฺจายตนูปคาน เทวาน
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ วิฺาณฺจายตนูปคาน เทวาน
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ อากิฺจฺายตนูปคาน เทวาน
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สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ เนวสฺานาสฺายตนูปคาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ ฯ อสฺสตฺตานฺจ เวหปฺผลานฺจ
เทวาน กิตตฺ ก อายุปฺปมาณ ปฺจ กปฺปสตานิ ฯ อวิหาน
เทวาน กิตตฺ ก อายุปฺปมาณ กปฺปสหสฺส ฯ อตปฺปาน เทวาน
กิตฺตก อายุปฺปมาณ เทฺว กปฺปสหสฺสานิ ฯ สุทสฺสาน เทวาน
กิตฺตก อายุปฺปมาณ จตฺตาริ กปฺปสหสฺสานิ ฯ สุทสฺสีน เทวาน
กิตฺตก อายุปฺปมาณ อฏ กปฺปสหสฺสานิ ฯ อกนิฏาน เทวาน
กิตฺตก อายุปฺปมาณ โสฬส กปฺปสหสฺสานิ ฯ อากาสานฺจายตนูปคาน
เทวาน กิตฺตก อายุปปฺ มาณ วีสติ กปฺปสหสฺสานิ ฯ
วิฺาณฺจายตนูปคาน เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ จตฺตาลีส
กปฺปสหสฺสานิ ฯ อากิฺจฺายตนูปคาน เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ
สฏี กปฺปสหสฺสานิ ฯ เนวสฺานาสฺายตนูปคาน
เทวาน กิตฺตก อายุปฺปมาณ จตุราสีติ กปฺปสหสฺสานีติ ฯ
อุกฺขิตฺตา ปฺุเตเชน กามรูปคตึ คตา
ภวคฺค วาป สมฺปตฺตา ปุน คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ
ตาวทีฆายุกา สตฺตา จวนฺติ อายุสงฺขยา
นตฺถิ โกจิ ภโว นิจโฺ จ อิติ วุตตฺ  มเหสินา
ตสฺมา หิ ธีรา นิปกา นิปุณา อตฺถจินฺตกา
ชรามรณโมกฺขาย ภาเวนฺติ มคฺคมุตฺตม
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ภาวยิตฺวา สุจึ มคฺค นิพฺพาโนคธคามิน
สพฺพาสเว ปริฺาย ปรินพิ ฺพนฺติ อนาสวาติ ฯ
___________________
[๑๑๐๘] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ อภิฺเยฺยา กติ ปริฺเยฺยา
กติ ปหาตพฺพา กติ ภาเวตพฺพา กติ สจฺฉิกาตพฺพา กติ น
ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน
กติ อภิฺเยฺยา กติ ปริฺเยฺยา กติ ปหาตพฺพา กติ
ภาเวตพฺพา กติ สจฺฉิกาตพฺพา กติ น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น
สจฺฉิกาตพฺพา ฯ รูปกฺขนฺโธ อภิฺเยฺโย ปริฺเยฺโย น
ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพ น สจฺฉิกาตพฺโพ จตฺตาโร ขนฺธา อภิฺเยฺยา
ปริฺเยฺยา สิยา ปหาตพฺพา สิยา ภาเวตพฺพา สิยา
สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ
ทสายตนา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา
น สจฺฉิกาตพฺพา เทฺว อายตนา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา สิยา
ปหาตพฺพา สิยา ภาเวตพฺพา สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น
ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ โสฬส ธาตุโย อภิฺเยฺยา
ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา
เทฺว ธาตุโย อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา สิยา ปหาตพฺพา สิยา
ภาเวตพฺพา สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา
น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ สมุทยสจฺจ อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย ปหาตพฺพ
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น ภาเวตพฺพ น สจฺฉิกาตพฺพ มคฺคสจฺจ อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย
น ปหาตพฺพ ภาเวตพฺพ น สจฺฉิกาตพฺพ นิโรธสจฺจ อภิฺเยฺย
ปริฺเยฺย น ปหาตพฺพ ภาเวตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ ทุกฺขสจฺจ
อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย สิยา ปหาตพฺพ น ภาเวตพฺพ น สจฺฉิกาตพฺพ
สิยา น ปหาตพฺพ ฯ นวินฺทฺริยา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา
น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา โทมนสฺสนิ ฺทฺริย
อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย ปหาตพฺพ น ภาเวตพฺพ น สจฺฉิกาตพฺพ
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย น ปหาตพฺพ
ภาเวตพฺพ น สจฺฉิกาตพฺพ อฺินฺทฺริย อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย
น ปหาตพฺพ สิยา ภาเวตพฺพ สิยา สจฺฉิกาตพฺพ อฺาตาวินฺทฺริย
อภิฺเยฺย ปริฺเยฺย น ปหาตพฺพ น ภาเวตพฺพ สจฺฉิกาตพฺพ
ตีณินฺทฺริยา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา สิยา ภาเวตพฺพา
สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา
ฉ อินฺทฺริยา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา สิยา ปหาตพฺพา สิยา
ภาเวตพฺพา สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา
น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ ตโย อกุสลเหตู อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา
ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา ตโย กุสลเหตู
อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา สิยา ภาเวตพฺพา น
สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ภาเวตพฺพา ตโย อพฺยากตเหตู
อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา สิยา
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สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อภิฺเยฺโย ปริฺเยฺโย น ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพ น สจฺฉิกาตพฺโพ
ตโย อาหารา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา สิยา ปหาตพฺพา สิยา
ภาเวตพฺพา สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา
น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ ฉ ผสฺสา อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น
ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส
อภิฺเยฺโย ปริฺเยฺโย สิยา ปหาตพฺโพ สิยา ภาเวตพฺโพ
สิยา สจฺฉิกาตพฺโพ สิยา น ปหาตพฺโพ น ภาเวตพฺโพ น
สจฺฉิกาตพฺโพ ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา ฉ จิตฺตา
อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา น ปหาตพฺพา น ภาเวตพฺพา น
สจฺฉิกาตพฺพา มโนวิฺาณธาตุ อภิฺเยฺยา ปริฺเยฺยา สิยา
ปหาตพฺพา สิยา ภาเวตพฺพา สิยา สจฺฉิกาตพฺพา สิยา น ปหาตพฺพา
น ภาเวตพฺพา น สจฺฉิกาตพฺพา ฯ
______________
[๑๑๐๙] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ สารมฺมณา กติ อนารมฺมณา
ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ สารมฺมณา กติ อนารมฺมณา ฯ
รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สารมฺมณา ฯ ทสายตนา
อนารมฺมณา มนายตน สารมฺมณ ธมฺมายตน สิยา สารมฺมณ
สิยา อนารมฺมณ ฯ ทส ธาตุโย อนารมฺมณา สตฺต ธาตุโย
สารมฺมณา ธมฺมธาตุ สิยา สารมฺมณา สิยา อนารมฺมณา ฯ
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เทฺว สจฺจา สารมฺมณา นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ ทุกฺขสจฺจ
สิยา สารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณา
จุทฺทสินฺทฺริยา สารมฺมณา ชีวิตินฺทฺรยิ  สิยา สารมฺมณ สิยา
อนารมฺมณ ฯ นว เหตู สารมฺมณา ฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อนารมฺมโณ ตโย อาหารา สารมฺมณา ฯ สตฺต ผสฺสา สตฺต
เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา สตฺต จิตฺตา สารมฺมณา ฯ
[๑๑๑๐] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ สารมฺมณารมฺมณา กติ
อนารมฺมณารมฺมณา กติ อนารมฺมณา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ
สารมฺมณารมฺมณา กติ อนารมฺมณารมฺมณา กติ อนารมฺมณา ฯ
รูปกฺขนฺโธ อนารมฺมโณ จตฺตาโร ขนฺธา สิยา สารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ฯ ทสายตนา อนารมฺมณา มนายตน
สิยา สารมฺมณารมฺมณ สิยา อนารมฺมณารมฺมณ ธมฺมายตน สิยา
สารมฺมณารมฺมณ สิยา อนารมฺมณารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ
ทส ธาตุโย อนารมฺมณา ฉ ธาตุโย อนารมฺมณารมฺมณา
มโนวิฺาณธาตุ สิยา สารมฺมณารมฺมณา สิยา อนารมฺมณารมฺมณา
ธมฺมธาตุ สิยา สารมฺมณารมฺมณา สิยา อนารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณา ฯ นิโรธสจฺจ อนารมฺมณ มคฺคสจฺจ
อนารมฺมณารมฺมณ สมุทยสจฺจ สิยา สารมฺมณารมฺมณ สิยา
อนารมฺมณารมฺมณ ทุกขฺ สจฺจ สิยา สารมฺมณารมฺมณ สิยา
อนารมฺมณารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ สตฺตินฺทฺริยา อนารมฺมณา
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ปฺจินฺทฺริยา อนารมฺมณารมฺมณา นวินฺทฺริยา สิยา สารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ชีวิตินฺทฺริย สิยา สารมฺมณารมฺมณ
สิยา อนารมฺมณารมฺมณ สิยา อนารมฺมณ ฯ นว เหตู
สิยา สารมฺมณารมฺมณา สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ฯ กพฬิงกฺ าโร
อาหาโร อนารมฺมโณ ตโย อาหารา สิยา สารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ฯ ฉ ผสฺสา อนารมฺมณารมฺมณา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา สารมฺมณารมฺมโณ สิยา
อนารมฺมณารมฺมโณ ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา ฉ
จิตฺตา อนารมฺมณารมฺมณา มโนวิฺาณธาตุ สิยา สารมฺมณารมฺมณา
สิยา อนารมฺมณารมฺมณา ฯ
______________
[๑๑๑๑] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ ทิฏา กติ สุตา กติ มุตา กติ
วิฺาตา กติ น ทิฏา น สุตา น มุตา น วิฺาตา ฯเปฯ
สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ ทิฏา กติ สุตา กติ มุตา กติ วิฺาตา
กติ น ทิฏา น สุตา น มุตา น วิฺาตา ฯ รูปกฺขนฺโธ สิยา
ทิฏโ สิยา สุโต สิยา มุโต สิยา น ทิฏโ น สุโต น
มุโต วิฺาโต จตฺตาโร ขนฺธา น ทิฏา น สุตา น มุตา
วิฺาตา ฯ รูปายตน ทิฏ น สุต น มุต วิฺาต สทฺทายตน
น ทิฏ สุต น มุต วิฺาต คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน
น ทิฏ น สุต มุต วิฺาต สตฺตายตนา น ทิฏา น สุตา
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น มุตา วิฺาตา ฯ รูปธาตุ ทิฏา น สุตา น มุตา วิฺาตา
สทฺทธาตุ น ทิฏา สุตา น มุตา วิฺาตา คนฺธธาตุ รสธาตุ
โผฏพฺพธาตุ น ทิฏา น สุตา มุตา วิฺาตา เตรส ธาตุโย
น ทิฏา น สุตา น มุตา วิฺาตา ฯ ตีณิ สจฺจา น ทิฏา
น สุตา น มุตา วิฺาตา ทุกฺขสจฺจ สิยา ทิฏ สิยา สุต สิยา
มุต สิยา น ทิฏ น สุต น มุต วิฺาต ฯ พาวีสตินฺทฺริยา
น ทิฏา น สุตา น มุตา วิฺาตา ฯ นว เหตู น ทิฏา
น สุตา น มุตา วิฺาตา ฯ จตฺตาโร อาหารา น ทิฏา น
สุตา น มุตา วิฺาตา ฯ สตฺต ผสฺสา น ทิฏา น สุตา น
มุตา วิฺาตา ฯ สตฺต เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา
สตฺต จิตฺตา น ทิฏา น สุตา น มุตา วิฺาตา ฯ
______________
[๑๑๑๒] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ กุสลา กติ อกุสลา กติ
อพฺยากตา ฯ รูปกฺขนฺโธ อพฺยากโต จตฺตาโร ขนฺธา สิยา กุสลา
สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ทสายตนา อพฺยากตา เทฺว
อายตนา สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ โสฬส
ธาตุโย อพฺยากตา เทฺว ธาตุโย สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา
อพฺยากตา ฯ สมุทยสจฺจ อกุสล มคฺคสจฺจ กุสล นิโรธสจฺจ
อพฺยากต ทุกฺขสจฺจ สิยา กุสล สิยา อกุสล สิยา อพฺยากต ฯ
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ทสินฺทฺริยา อพฺยากตา โทมนสฺสินฺทฺริย อกุสล อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย
กุสล จตฺตารินฺทฺริยา สิยา กุสลา สิยา อพฺยากตา
ฉ อินฺทฺริยา สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ตโย
อกุสลเหตู อกุสลา ตโย กุสลเหตู กุสลา ตโย อพฺยากตเหตู
อพฺยากตา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อพฺยากโต ตโย อาหารา
สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตา ฯ ฉ ผสฺสา อพฺยากตา
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา กุสโล สิยา อกุสโล สิยา
อพฺยากโต ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา ฉ จิตฺตา
อพฺยากตา มโนวิฺาณธาตุ สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา
อพฺยากตา ฯ
[๑๑๑๓] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
กติ ทุกฺขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา กติ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
กติ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา กติ อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ฯ เทฺว ขนฺธา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ตโย ขนฺธา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ ทสายตนาบ
น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป มนายตน
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สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต
สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต ธมฺมายตน สิยา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ฯ ทส ธาตุโย น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ปฺจ ธาตุโย อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา กายวิฺาณธาตุ สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺ า
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา มโนวิฺาณธาตุ สิยา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมธาตุ สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ฯ
เทฺว สจฺจา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา นิโรธสจฺจ น วตฺตพฺพ สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขสจฺจ สิยา สุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย
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เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ฯ
ทฺวาทสินฺทฺริยา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ฉ อินฺทฺริยา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา ตีณินฺทฺริยา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตา ชีวิตินฺทฺริย สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต
สิยา น วตฺตพฺพ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ทุกฺขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺตนฺติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตนฺติป ฯ โทโส
อกุสลเหตุ ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต สตฺต เหตู สิยา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมุปยุตตฺ า
โมโห อกุสลเหตุ สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต สิยา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺโต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต ฯ
กพฬิงฺกาโร อาหาโร น วตฺตพฺโพ สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโตติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโตติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโตติป
ตโย อาหารา สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ
ปฺจ ผสฺสา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตตฺ า กายสมฺผสฺโส
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สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺโต สิยา อทุกฺขมสุขาย เวทนาย
สมฺปยุตฺโต ฯ สตฺต เวทนา น วตฺตพฺพา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตาติป ฯ
ปฺจ สฺา ปฺจ เจตนา ปฺจ จิตฺตา อทุกฺขมสุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา กายวิฺาณ สิยา สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต
สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺต มโนวิฺาณธาตุ สิยา สุขาย
เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา สิยา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ฯ
[๑๑๑๔] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ วิปากา กติ วิปากธมฺมธมฺมา
กติ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ วิปากา
กติ วิปากธมฺมธมฺมา กติ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ รูปกฺขนฺโธ
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม จตฺตาโร ขนฺธา สิยา วิปากา สิยา
วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ทสายตนา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา เทฺว อายตนา สิยา วิปากา สิยา
วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ทส ธาตุโย
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ปฺจ ธาตุโย วิปากา มโนธาตุ
สิยา วิปากา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา เทฺว ธาตุโย สิยา
วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
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เทฺว สจฺจา วิปากธมฺมธมฺมา นิโรธสจฺจ เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม
ทุกฺขสจฺจ สิยา วิปาก สิยา วิปากธมฺมธมฺม สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม ฯ
สตฺตินฺทฺริยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
ตีณินฺทฺรยิ า
วิปากา ทฺวนิ ฺทฺริยา วิปากธมฺมธมฺมา อฺินฺทฺริย สิยา วิปาก
สิยา วิปากธมฺมธมฺม นวินฺทฺริยา สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา
สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ ฉ เหตู วิปากธมฺมธมฺมา
ตโย อพฺยากตเหตู สิยา วิปากา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
กพฬิงฺกาโร อาหาโร เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ตโย อาหารา สิยา
วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
ปฺจ ผสฺสา วิปากา มโนธาตุสมฺผสฺโส สิยา วิปาโก สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา วิปาโก
สิยา วิปากธมฺมธมฺโม สิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺโม ฯ ปฺจ
เวทนา ปฺจ สฺา ปฺจ เจตนา ปฺจ จิตฺตา วิปากา
มโนธาตุ สิยา วิปากาสิยา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา มโน
วิฺาณธาตุ สิยา วิปากา สิยา วิปากธมฺมธมฺมา สิยา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
[๑๑๑๕] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ อุปาทินฺนปุ าทานิยา กติ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา กติ อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน
กติ อุปาทินฺนุปาทานิยา กติ อนุปาทินฺนุปาทานิยา กติ อนุปาทินฺ
นอนุปาทานิยา ฯ รูปกฺขนฺโธ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา อนุปาทินฺ-
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นุปาทานิโย จตฺตาโร ขนฺธา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ ปฺจายตนา
อุปาทินฺนุปาทานิยา สทฺทายตน อนุปาทินฺนุปาทานิย จตฺตารายตนา
สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา เทฺว
อายตนา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ ทส ธาตุโย อุปาทินฺนุปาทานิยา สทฺทธาตุ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ปฺจ ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา เทฺว ธาตุโย สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ
สมุทยสจฺจ
อนุปาทินฺนุปาทานิย เทฺว สจฺจา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ทุกฺขสจฺจ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิย สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ นวินฺทฺริยา อุปาทินฺนุปาทานิยา โทมนสฺสินฺทฺริย
อนุปาทินฺนุปาทานิย ตีณินฺทฺริยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา นวินฺทฺริยา
สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ ตโย อกุสลเหตู อนุปาทินฺนุปาทานิยา
ตโย กุสลเหตู สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา
ตโย อพฺยากตเหตู สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร
สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิโย ตโย อาหารา
สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
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อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ ปฺจ ผสฺสา อุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนธาตุสมฺผสฺโส สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิโย
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย ฯ ปฺจ เวทนา
ปฺจ สฺา ปฺจ เจตนา ปฺจ จิตฺตา อุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนธาตุ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนวิฺาณธาตุ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ
[๑๑๑๖] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ สวิตกฺกสวิจารา กติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา กติ อวิตกฺกอวิจารา ฯเปฯ สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ
สวิตกฺกสวิจารา กติ อวิตกฺกวิจารมตฺตา กติ อวิตกฺกอวิจารา ฯ
รูปกฺขนฺโธ อวิตกฺกอวิจาโร ตโย ขนฺธา สิยา สวิตกฺกสวิจารา
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สงฺขารกฺขนฺโธ
สิยา สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร
สิยา น วตฺตพฺโพ สวิตกฺกสวิจาโรติป อวิตกฺกวิจารมตฺโตติป
อวิตกฺกอวิจาโรติป ฯ ทสายตนา อวิตกฺกอวิจารา มนายตน สิยา
สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจาร
ธมฺมายตน สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺก
อวิจาร สิยา น วตฺตพฺพ สวิตกฺกสวิจารนฺติป อวิตกฺกวิจาร
มตฺตนฺติป อวิตกฺกอวิจารนฺติป ฯ ปณฺณรสธาตุโย อวิตกฺกอวิจารา
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มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา มโนวิฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ธมฺมธาตุ สิยา
สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา
สิยา น วตฺตพฺพา สวิตกฺกสวิจาราติป อวิตกฺกวิจารมตฺตาติป
อวิตกฺกอวิจาราติป ฯ สมุทยสจฺจ สวิตกฺกสวิจาร นิโรธสจฺจ
อวิตกฺกอวิจาร มคฺคสจฺจ สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต
สิยา อวิตกฺกอวิจาร ทุกฺขสจฺจ สิยา สวิตกฺกสวิจาร
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺต สิยา อวิตกฺกอวิจาร สิยา น วตฺตพฺพ
สวิตกฺกสวิจารนฺติป อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติป อวิตกฺกอวิจารนฺติป ฯ
นวินฺทฺริยา อวิตกฺกอวิจารา โทมนสฺสินฺทฺริย สวิตกฺกสวิจาร
อุเปกฺขินฺทฺริย สิยา สวิตกฺกสวิจาร สิยา อวิตกฺกอวิจาร เอกาทสินฺทฺริยา
สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
ตโย อกุสลเหตู สวิตกฺกสวิจารา ฉ เหตู สิยา
สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
กพฬิงฺกาโร อาหาโร อวิตกฺกอวิจาโร ตโย อาหารา สิยา สวิตกฺกสวิจารา
สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ปฺจ
ผสฺสา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุสมฺผสฺโส สวิตกฺกสวิจาโร
มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต
สิยา อวิตกฺกอวิจาโร ฯ ปฺจ เวทนา ปฺจ สฺา
ปฺจ เจตนา ปฺจ จิตฺตา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุ สวิตกฺก-
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สวิจารา มโนวิฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺก
วิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
[๑๑๑๗] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ รูปา กติ อรูปา ฯเปฯ สตฺตนฺน
จิตฺตาน กติ รูปา กติ อรูปา ฯ รูปกฺขนฺโธ รูป จตฺตาโร
ขนฺธา อรูปา ฯ ทสายตนา รูปา มนายตน อรูป ธมฺมายตน
สิยา รูป สิยา อรูป ฯ ทส ธาตุโย รูปา สตฺต ธาตุโย อรูปา
ธมฺมธาตุ สิยา รูปา สิยา อรูปา ฯ ตีณิ สจฺจา อรูปา ทุกฺขสจฺจ
สิยา รูป สิยา อรูป ฯ สตฺตินฺทฺริยา รูปา จุทฺทสินฺทฺริยา อรูปา
ชีวิตินฺทฺริย สิยา รูป สิยา อรูป ฯ นว เหตู อรูปา ฯ กพฬิงกฺ าโร
อาหาโร รูป ตโย อาหารา อรูปา ฯ สตฺต ผสฺสา อรูปา ฯ
สตฺต เวทนา สตฺต สฺา สตฺต เจตนา สตฺต จิตฺตา อรูปา ฯ
[๑๑๑๘] ปฺจนฺน ขนฺธาน กติ โลกิยา กติ โลกุตฺตรา ฯเปฯ
สตฺตนฺน จิตฺตาน กติ โลกิยา กติ โลกุตฺตรา ฯ รูปกฺขนฺโธ
โลกิโย จตฺตาโร ธนฺธา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
ทสายตนา โลกิยา เทฺว อายตนา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
โสฬส ธาตุโย โลกิยา เทฺว ธาตุโย สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
เทฺว สจฺจา โลกิยา เทฺว สจฺจา โลกุตฺตรา ฯ ทสินฺทฺริยา โลกิยา
ตีณินฺทฺริยา โลกุตฺตรา นวินฺทฺริยา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
ตโย อกุสลเหตู โลกิยา ฉ เหตู สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
กพฬิงฺกาโร อาหาโร โลกิยา ตโย อาหารา สิยา โลกิยา สิยา
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โลกุตฺตรา ฯ ฉ ผสฺสา โลกิยา มโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา
โลกิโย สิยา โลกุตฺตโร ฯ ฉ เวทนา ฉ สฺา ฉ เจตนา
ฉ จิตฺตา โลกิยา มโนวิฺาณธาตุ สิยา โลกิยา สิยา
โลกุตฺตราติ ฯ
อภิฺา เทฺว อารมฺมณา ทิฏ า กุสลเวทนา
วิปากา จ อุปาทินฺนา วิตกฺกรูปโลกิยาติ
ธมฺมหทยวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
วิภงฺคปฺปกรณ นิฏิต ฯ
______________

