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อภิธมฺมปฏเก ธมฺมสงฺคณิ
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มาติกา
[๑] กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ธมฺมา วิปากา ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา
ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา สุขสหคตา ธมฺมา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา
ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา อาจยคามิโน ธมฺมา
อปจยคามิโน ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน ธมฺมา เสกฺขา ธมฺมา
อเสกฺขา ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ธมฺมา ปริตฺตา ธมฺมา
มหคฺคตา ธมฺมา อปฺปมาณา ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา
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ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา หีนา ธมฺมา มชฺฌิมา
ธมฺมา ปณีตา ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา
อนิยตา ธมฺมา มคฺคารมฺมณา ธมฺมา มคฺคเหตุกา ธมฺมา
มคฺคาธิปติโน ธมฺมา อุปฺปนฺนา ธมฺมา อนุปฺปนฺนา ธมฺมา อุปฺปาทิโน
ธมฺมา อตีตา ธมฺมา อนาคตา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา
อตีตารมฺมณา ธมฺมา อนาคตารมฺมณา ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา
อชฺฌตฺตา ธมฺมา พหิทฺธา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา
อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา ฯ
พาวีสติ ติกมาติกา ฯ
[๒] เหตู ธมฺมา นเหตู ธมฺมา สเหตุกา ธมฺมา อเหตุกา
ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา เหตูเจว
ธมฺมา สเหตุกาจ สเหตุกาเจว ธมฺมา นจเหตู เหตูเจว ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺตาจ เหตุสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา นจเหตู นเหตู โข ปน
ธมฺมา สเหตุกาป อเหตุกาป ฯ
เหตุโคจฺฉก ฯ
[๓] สปฺปจฺจยา ธมฺมา อปฺปจฺจยา ธมฺมา สงฺขตา ธมฺมา
อสงฺขตา ธมฺมา สนิทสฺสนา ธมฺมา อนิทสฺสนา ธมฺมา สปฺปฏิฆา
ธมฺมา อปฺปฏิฆา ธมฺมา รูปโ น ธมฺมา อรูปโ น ธมฺมา โลกิยา
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ธมฺมา โลกุตฺตรา ธมฺมา เกนจิวิฺเยฺยา ธมฺมา เกนจินวิฺเยฺยา
ธมฺมา ฯ
จูฬนฺตรทุก ฯ
[๔] อาสวา ธมฺมา โนอาสวา ธมฺมา สาสวา ธมฺมา อนาสวาพ
ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา อาสวาเจว
ธมฺมา สาสวาจ สาสวาเจว ธมฺมา โนจอาสวา อาสวาเจว
ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาจ อาสวสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจอาสวา
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาป อนาสวาป ฯ
อาสวโคจฺฉก ฯ
[๕] สฺโชนา ธมฺมา โนสฺโชนา ธมฺมา สฺโชนิยา
ธมฺมา อสฺโชนิยา ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา สฺโชนาเจว ธมฺมา สฺโชนิยาจ
สฺโชนิยาเจว ธมฺมา โนจสฺโชนา สฺโชนาเจว ธมฺมา
สฺโชนสมฺปยุตฺตาจ สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจสฺโชนา
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สฺโชนิยาป อสฺโชนิยาป ฯ
สฺโชนโคจฺฉก ฯ
[๖] คนฺถา ธมฺมา โนคนฺถา ธมฺมา คนฺถนิยา ธมฺมา
อคนฺถนิยา ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา คนฺถาเจว
ธมฺมา คนฺถนิยาจ คนฺถนิยาเจว ธมฺมา โนจคนฺถา คนฺถาเจว
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ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตาจ คนฺถสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจคนฺถา
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา คนฺถนิยาป อคนฺถนิยาป ฯ
คนฺถโคจฺฉก ฯ
[๗] โอฆา ธมฺมา โนโอฆา ธมฺมา โอฆนิยา ธมฺมา อโนฆนิยา
ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา โอฆาเจว
ธมฺมา โอฆนิยาจ โอฆนิยาเจว ธมฺมา โนจโอฆา โอฆาเจว
ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตาจ โอฆสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจโอฆา
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา โอฆนิยาป อโนฆนิยาป ฯ
โอฆโคจฺฉก ฯ
[๘] โยคา ธมฺมา โนโยคา ธมฺมา โยคนิยา ธมฺมา อโยคนิยา
ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา โยคาเจว
ธมฺมา โยคนิยาจ โยคนิยาเจว ธมฺมา โนจโยคา โยคาเจว ธมฺมา
โยคสมฺปยุตฺตาจ โยคสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจโยคา โยควิปฺปยุตฺตา
โข ปน ธมฺมา โยคนิยาป อโยคนิยาป ฯ
โยคโคจฺฉก ฯ
[๙] นีวรณา ธมฺมา โนนีวรณา ธมฺมา นีวรณิยา ธมฺมา
อนีวรณิยา ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
นีวรณาเจว ธมฺมา นีวรณิยาจ นีวรณิยาเจว ธมฺมา โนจนีวรณา
นีวรณาเจว ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตาจ นีวรณสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา
โนจนีวรณา นีวรณวิปปฺ ยุตฺตา โข ปน ธมฺมา นีวรณิยาป
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อนีวรณิยาป ฯ
นีวรณโคจฺฉก ฯ
[๑๐] ปรามาสา ธมฺมา โนปรามาสา ธมฺมา ปรามฏา ธมฺมา
อปรามฏา ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมา ปรามาสาเจว ธมฺมา ปรามฏาจ ปรามฏาเจว ธมฺมา
โนจปรามาสา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ปรามฏาป
อปรามฏาป ฯ
ปรามาสโคจฺฉก ฯ
[๑๑] สารมฺมณา ธมฺมา อนารมฺมณา ธมฺมา จิตฺตา ธมฺมา
โนจิตฺตา ธมฺมา เจตสิกา ธมฺมา อเจตสิกา ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา
ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา จิตฺตสสฏา ธมฺมา
จิตฺตวิสสฏา ธมฺมา จิตฺตสมุฏานา ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานา ธมฺมา
จิตฺตสหภุโน ธมฺมา โนจิตฺตสหภุโน ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
โนจิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏานา ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ธมฺมา อชฺฌตฺติกา
ธมฺมา พาหิรา ธมฺมา อุปาทา ธมฺมา โนอุปาทา ธมฺมา
อุปาทินฺนา ธมฺมา อนุปาทินฺนา ธมฺมา ฯ
มหนฺตรทุก ฯ
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[๑๒] อุปาทานา ธมฺมา โนอุปาทานา ธมฺมา อุปาทานิยา ธมฺมา
อนุปาทานิยา ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมา อุปาทานเจว ธมฺมา อุปาทานิยาจ อุปาทานิยาเจว
ธมฺมา โนจอุปาทานา อุปาทานาเจว ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตาจ
อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจอุปาทานา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
โข ปน ธมฺมา อุปาทานิยาป อนุปาทานิยาป ฯ
อุปาทานโคจฺฉก ฯ
[๑๓] กิเลสา ธมฺมา โนกิเลสา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา สงฺกิลิฏา ธมฺมา อสงฺกิลิฏา ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา กิเลสาเจว ธมฺมา
สงฺกิเลสิกาจ สงฺกิเลสิกาเจว ธมฺมา โนจกิเลสา กิเลสาเจว ธมฺมา
สงฺกิลิฏาจ สงฺกิลิฏาเจว ธมฺมา โนจกิเลสา กิเลสาเจว ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺตาจ กิเลสสมฺปยุตฺตาเจว ธมฺมา โนจกิเลสา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
โข ปน ธมฺมา สงฺกิเลสิกาป อสงฺกิเลสิกาป ฯ
กิเลสโคจฺฉก ฯ
[๑๔] ทสฺสเนนปหาตพฺพา ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพา ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
สวิตกฺกา ธมฺมา อวิตกฺกา ธมฺมา สวิจารา ธมฺมา อวิจารา ธมฺมา
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สปฺปติกา ธมฺมา อปฺปตกิ า ธมฺมา ปติสหคตา ธมฺมา นปติสหคตา
ธมฺมา สุขสหคตา ธมฺมา นสุขสหคตา ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา
ธมฺมา นอุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา กามาวจรา ธมฺมา นกามาวจรา
ธมฺมา รูปาวจรา ธมฺมา นรูปาวจรา ธมฺมา อรูปาวจรา ธมฺมา
นอรูปาวจรา ธมฺมา ปริยาปนฺนา ธมฺมา อปริยาปนฺนา ธมฺมา
นิยฺยานิกา ธมฺมา อนิยฺยานิกา ธมฺมา นิยตา ธมฺมา อนิยตา ธมฺมา
สอุตฺตรา ธมฺมา อนุตฺตรา ธมฺมา สรณา ธมฺมา อรณา ธมฺมา ฯ
ปฏิทุก ฯ
อภิธมฺมมาติกา ฯ
[๑๕] วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา วิชฺชปู มา
ธมฺมา วชิรปู มา ธมฺมา พาลา ธมฺมา ปณฺฑิตา ธมฺมา กณฺหา
ธมฺมา สุกฺกา ธมฺมา ตปนิยา ธมฺมา อตปนิยา ธมฺมา อธิวจนา
ธมฺมา อธิวจนปถา ธมฺมา นิรุตฺติ ธมฺมา นิรุตตฺ ิปถา ธมฺมา
ปฺตฺติ ธมฺมา ปฺตฺติปถา ธมฺมา นามฺจ รูปฺจ อวิชฺชา จ
ภวตณฺหา จ ภวทิฏิ จ วิภวทิฏิ จ สสฺสตทิฏิ จ อุจฺเฉททิฏิ จ
อนฺตวาทิฏิ จ อนนฺตวาทิฏิ จ ปุพฺพนฺตานุทิฏิ จ
อปรนฺตานุทิฏิ จ อหิรกิ ฺจ อโนตฺตปฺปฺจ หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ
โทวจสฺสตา จ ปาปมิตฺตตา จ โสวจสฺสตา จ กลฺยาณมิตฺตตา จ
อาปตฺติกุสลตา จ อาปตฺติวุฏานกุสลตา จ สมาปตฺติกุสลตา จ
สมาปตฺติวุฏานกุสลตา จ ธาตุกุสลตา จ มนสิการกุสลตา
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จ อายตนกุสลตา จ ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ านกุสลตา
จ อฏานกุสลตา จ อาชฺชโว จ มทฺทโว จ ขนฺติ จ
โสรจฺจฺจ สาขลฺยฺจ ปฏิสนฺถาโร จ อินฺทฺริเยสุอคุตฺตทฺวารตา จ
โภชเน อมตฺตฺุตา จ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ โภชเน
มตฺตฺุตา จ มุฏสจฺจฺจ อสมฺปชฺฺจ สติ จ สมฺปชฺฺจ
ปฏิสงฺขานพลฺจ ภาวนาพลฺจ สมโถ จ วิปสฺสนา จ
สมถนิมิตฺตฺจ ปคฺคาหนิมิตฺตฺจ ปคฺคาโหจ อวิกฺเขโปจ
สีลวิปตฺติ จ ทิฏิวิปตฺติ จ สีลสมฺปทา จ ทิฏิสมฺปทา จ สีลวิสุทฺธิ จ
ทิฏิวิสุทฺธิ จ ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปน ยถาทิฏิสฺส จ ปธาน
สเวโค จ สเวชนิเยสุ าเนสุ สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธาน อสนฺตุฏตา
จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ วิชฺชา จ วิมุตตฺ ิ จ
ขเย าณ อนุปฺปาเท าณนฺติ ฯ
สุตฺตนฺตมาติกา ฯ
มาติกา นิฏิตา
_________

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 9

จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ
ปทภาชนีย
[๑๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ สทฺธินทฺ ฺริย โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺรยิ  โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ สทฺธาพล โหติฬ
วิริยพล โหติ สติพล โหติ สมาธิพล โหติ ปฺาพล โหติ
หิรีพล โหติ โอตฺตปฺปพล โหติ อโลโภ โหติ อโทโส โหติ
อโมโห โหติ อนภิชฌ
ฺ า โหติ อพฺยาปาโท โหติ สมฺมาทิฏิ
โหติ หิรี โหติ โอตฺตปฺป โหติ กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ
โหติ กายลหุตา โหติ จิตฺตลหุตา โหติ กายมุทุตา โหติ
จิตฺตมุทุตา โหติ กายกมฺมฺตา โหติ จิตฺตกมฺมฺตา โหติ
กายปาคฺุตา โหติ จิตฺตปาคฺุตา โหติ กายุชุกตา โหติ
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จิตฺตุชุกตา โหติ สติ โหติ สมฺปชฺ โหติ สมโถ โหติ
วิปสฺสนา โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๑๘] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๑๙] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๒๐] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๒๑] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๒๒] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
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ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
สมฺมาสงฺกปฺโป อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ ฯ
[๒๓] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย จาโร
วิจาโร อนุวจิ าโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๒๔] กตมา ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปติ
ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ฯ
[๒๕] กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ฯ
[๒๖] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๒๗] กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธนิ ฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย
สทฺธาพล อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๘] กตม ตสฺมึ สมเย วิริยินทฺ ฺริย โหติ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยยฺ าโม วายาโม
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อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
อิท ตสฺมึ สมเย วิริยินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๙] กตม ตสฺมึ สมเย สตินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อิท ตสฺมึ สมเย
สตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๐] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อิท ตสฺมึ
สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๑] กตม ตสฺมึ สมเย ปฺินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณาh
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 ตสฺมึ สมเย ปฺินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๒] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
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วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๓] กตม ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย
โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๔] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ โย เตส อรูปน 
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๕] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ
โหติ ฯ
[๓๖] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ โย ตสฺมึ
สมเย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
สมฺมาสงฺกปฺโป อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ ฯ
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[๓๗] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาวายาโม โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาวายาโม โหติ ฯ
[๓๘] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาสติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อย ตสฺมึ สมเย
สมฺมาสติ โหติ ฯ
[๓๙] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาสมาธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย
ตสฺมึ สมเย สมฺมาสมาธิ โหติ ฯ
[๔๐] กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย
สทฺธาพล อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ฯ
[๔๑] กตม ตสฺมึ สมเย วิรยิ พล โหติ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสสฺ าโห
อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย วิริยพล สมฺมาวายาโม
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อิท ตสฺมึ สมเย วิริยพล โหติ ฯ
[๔๒] กตม ตสฺมึ สมเย สติพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อิท ตสฺมึ สมเย
สติพล โหติ ฯ
[๔๓] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธิพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อิท ตสฺมึ
สมเย สมาธิพล โหติ ฯ
[๔๔] กตม ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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 ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ฯ
[๔๕] กตม ตสฺมึ สมเย หิรีพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย
หิริยติ หิริยติ พฺเพน หิรยิ ติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท ตสฺมึ สมเย หิรีพล โหติ ฯ
[๔๖] กตม ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย
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โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ฯ
[๔๗] กตโม ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ ฯ
[๔๘] กตโม ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส
กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ ฯ
[๔๙] กตโม ตสฺมึ สมเย อโมโห โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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 อโมโห กุสลมูล อย ตสฺมึ
สมเย อโมโห โหติ ฯ
[๕๐] กตมา ตสฺมึ สมเย อนภิชฺฌา โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อนภิชฺฌา โหติ ฯ
[๕๑] กตโม ตสฺมึ สมเย อพฺยาปาโท โหติ โย ตสฺมึ สมเย
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อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส
กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อพฺยาปาโท โหติ ฯ
[๕๒] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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 อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ฯ
[๕๓] กตมา ตสฺมึ สมเย หิรี โหติ ย ตสฺมึ สมเย
หิริยติ หิริยติ พฺเพน หิรยิ ติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อย ตสฺมึ สมเย หิรี โหติ ฯ
[๕๔] กตม ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺป โหติ ย ตสฺมึ สมเย
โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺป โหติ ฯ
[๕๕] กตมา ตสฺมึ สมเย กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปสฺสทฺธิ
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺต อย
ตสฺมึ สมเย กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ ฯ
[๕๖] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ ยา ตสฺมึ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 18

สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปสฺสทฺธิ ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ ปสฺสมฺภนา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนา ปฏิปปฺ สฺสมฺภิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ
โหติ ฯ
[๕๗] กตมา ตสฺมึ สมเย กายลหุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ลหุตา ลหุปริณามตา
อทนฺธนตา อวิตฺถนตา อย ตสฺมึ สมเย กายลหุตา
โหติ ฯ
[๕๘] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตลหุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
วิฺาณกฺขนฺธสฺส ลหุตา ลหุปริณามตา อทนฺธนตา อวิตฺถนตา
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตลหุตา โหติ ฯ
[๕๙] กตมา ตสฺมึ สมเย กายมุทุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส มุทุตา มทฺทวตา
อกกฺขฬตา อกถินตา อย ตสฺมึ สมเย กายมุทุตา โหติ ฯ
[๖๐] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตมุทุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
วิฺาณกฺขนฺธสฺส มุทตุ า มทฺทวตา อกกฺขฬตา อกถินตา อย
ตสฺมึ สมเย จิตฺตมุทุตา โหติ ฯ
[๖๑] กตมา ตสฺมึ สมเย กายกมฺมฺตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส กมฺมฺตา
กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว อย ตสฺมึ สมเย กายกมฺมฺตา
โหติ ฯ
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[๖๒] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตกมฺมฺตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส กมฺมฺตา กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตกมฺมฺตา โหติ ฯ
[๖๓] กตมา ตสฺมึ สมเย กายปาคฺุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปคุณตา
ปคุณตฺต ปคุณภาโว อย ตสฺมึ สมเย กายปาคฺุตา โหติ ฯ
[๖๔] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตปาคฺุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปคุณตา ปคุณตฺต ปคุณภาโว อย
ตสฺมึ สมเย จิตฺตปาคฺุตา โหติ ฯ
[๖๕] กตมา ตสฺมึ สมเย กายุชกุ ตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส อุชุตา อุชกุ ตา
อชิมฺหตา อวงฺกตา อกุฏิลตา อย ตสฺมึ สมเย กายุชุกตา โหติ ฯ
[๖๖] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตุชุกตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
วิฺาณกฺขนฺธสฺส อุชตุ า อุชุกตา อชิมฺหตา อวงฺกตา อกุฏิลตา
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตุชุกตา โหติ ฯ
[๖๗] กตมา ตสฺมึ สมเย สติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย สติ
อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา
สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อย ตสฺมึ สมเย สติ โหติ ฯ
[๖๘] กตม ตสฺมึ สมเย สมฺปชฺ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา
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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 ตสฺมึ สมเย สมฺปชฺ
โหติ ฯ
[๖๙] กตโม ตสฺมึ สมเย สมโถ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย ตสฺมึ
สมเย สมโถ โหติ ฯ
[๗๐] กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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 อย ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ฯ
[๗๑] กตโม ตสฺมึ สมเย ปคฺคาโห โหติ โย ตสฺมึ สมเยw
เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยยฺ าโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
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อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
อย ตสฺมึ สมเย ปคฺคาโห โหติ ฯ
[๗๒] กตโม ตสฺมึ สมเย อวิกฺเขโป โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อย ตสฺมึ
สมเย อวิกฺเขโป โหติ ฯ
[๗๓] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
ปทภาชนีย นิฏิต ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๗๔] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต
พลานิ โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ เอกา เวทนา
โหติ เอกา สฺา โหติ เอกา เจตนา โหติ เอก จิตฺต โหติ
เอโก เวทนากฺขนฺโธ โหติ เอโก สฺากฺขนฺโธ โหติ เอโก สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ เอโก วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ เอก มนายตน โหติ
เอก มนินฺทรฺ ิย โหติ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
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[๗๕] กตเม ตสฺมึ สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ฯ กตโม ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺโธ โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก สาต เจตสิก
สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา
เวทนา อย ตสฺมึ สมเย เวทนากฺขนฺโธ โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ
สมเย สฺากฺขนฺโธ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย สฺา สฺชานนา
สฺชานิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย สฺากฺขนฺโธ โหติ ฯ กตโม
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา วิตกฺโก
วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทรฺ ิย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล วิริยพล สติพล
สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ อโทโส
อโมโห อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ หิรี โอตฺตปฺป
กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา กายมุทุตา
จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา กายปาคฺุตา
จิตฺตปาคฺุตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา สติ สมฺปชฺ สมโถ
วิปสฺสนา ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโนธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ
สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย วิฺาณกฺขนฺโธ
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โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน
มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อย ตสฺมึ สมเย วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ ฯ อิเม
ตสฺมึ สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ฯ
[๗๖] กตมานิ ตสฺมึ สมเย ทฺวายตนานิ โหนฺติ มนายตน
ธมฺมายตน ฯ กตม ตสฺมึ สมเย มนายตน โหติ ย ตสฺมึ
สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนายตน โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย ธมฺมายตน โหติ
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท ตสฺมึ สมเย
ธมฺมายตน โหติ ฯ อิมานิ ตสฺมึ สมเย ทฺวายตนานิ โหนฺติ ฯ
[๗๗] กตมา ตสฺมึ สมเย เทฺว ธาตุโย โหนฺติ มโนวิฺาณธาตุ
ธมฺมธาตุ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ โหติ
ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อย ตสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย
ธมฺมธาตุ โหติ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
อย ตสฺมึ สมเย ธมฺมธาตุ โหติ ฯ อิมา ตสฺมึ สมเย เทฺว
ธาตุโย โหนฺติ ฯ
[๗๘] กตเม ตสฺมึ สมเย ตโย อาหารา โหนฺติ ผสฺสาหาโร
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มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย
ผสฺสาหาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา
สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺสาหาโร โหติ ฯ กตโม
ตสฺมึ สมเย มโนสฺเจตนาหาโร โหติ ยา ตสฺมึ สมเย เจตนา
สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย มโนสฺเจตนาหาโร
โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย วิฺาณาหาโร โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อย ตสฺมึ สมเย
วิฺาณาหาโร โหติ ฯ อิเม ตสฺมึ สมเย ตโย อาหารา โหนฺติ ฯ
[๗๙] กตมานิ ตสฺมึ สมเย อฏินฺทฺริยานิ โหนฺติ สทฺธินทฺ ฺริย
วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย มนินฺทรฺ ยิ 
โสมนสฺสินฺทฺริย ชีวิตินทฺ ฺริย ฯ กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธินฺทรฺ ยิ  โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา
สทฺธินฺทฺริย สทฺธาพล อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธนิ ฺทฺริย โหติ ฯ
กตม ตสฺมึ สมเย วิริยนิ ฺทฺริย โหติ โย ตสฺมึ สมเย เจตสิโก
วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยยฺ าโม วายาโม อุสฺสาโห
อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย วิริยพล สมฺมาวายาโม
อิท ตสฺมึ สมเย วิริยินฺทรฺ ิย โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย สตินฺทฺริย
โหติ ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา
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ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินทฺ ฺริย สติพล สมฺมาสติ
อิท ตสฺมึ สมเย สตินฺทฺรยิ  โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย สมาธินฺทฺริย
โหติ ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร๓
อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
อิท ตสฺมึ สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย
ปฺินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย 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 สมฺมาทิฏ ิ อิท
ตสฺมึ สมเย ปฺินฺทฺริย โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย มนินฺทรฺ ิย โหติ
ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อิท ตสฺมึ สมเย มนินฺทฺรยิ  โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย
โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ
สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินทฺ ฺริย
โหติ โย เตส อรูปน ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา
วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทรฺ ิย
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โหติ ฯ อิมานิ ตสฺมึ สมเย อฏินฺทฺริยานิ โหนฺติ ฯ
[๘๐] กตม ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ วิตกฺโก
วิจาโร ปติ สุข จิตฺตสฺเสกคฺคตา ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก
โหติ โย ตสฺมึ สมเย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา
พฺยปฺปนา เจตโส อภินโิ รปนา สมฺมาสงฺกปฺโป อย ตสฺมึ สมเย
วิตกฺโก โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ
สมเย จาโร วิจาโร อนุวิจาโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา
อนุเปกฺขนตา อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ
สมเย ปติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปติ ปาโมชฺช อาโมทนา
ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย อตฺตมนตา จิตฺตสฺส
อย ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ
ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต
สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ
สมเย สุข โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร
อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ อิท ตสฺมึ
สมเย ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ ฯ
[๘๑] กตโม ตสฺมึ สมเย ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ กตมา
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ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย 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
อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ
สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ โย ตสฺมึ สมเย ตกฺโก วิตกฺโก
สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา สมฺมาสงฺกปฺโป
อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย
สมฺมาวายาโม โหติ โย ตสฺมึ สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ
นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ
อสิถิลปรกฺกมตา อนิกขฺ ิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห
วิริย วิริยินทฺ ฺริย วิริยพล สมฺมาวายาโม อย ตสฺมึ สมเย
สมฺมาวายาโม โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาสติ โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย สติ อนุสสฺ ติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา
อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ อย
ตสฺมึ สมเย สมฺมาสติ โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาสมาธิ
โหติ ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร
อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
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อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาสมาธิ โหติ ฯ อย ตสฺมึ สมเย
ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ ฯ
[๘๒] กตมานิ ตสฺมึ สมเย สตฺต พลานิ โหนฺติ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล ฯ
กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย สทฺธา
สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย สทฺธาพล
อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย วิรยิ พล
โหติ โย ตสฺมึ สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม
อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถลิ ปรกฺกมตา
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย
วิริยพล สมฺมาวายาโม อิท ตสฺมึ สมเย วิริยพล โหติ ฯ กตม
ตสฺมึ สมเย สติพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย สติ อนุสฺสติ ปฏิสสฺ ติ
สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย
สติพล สมฺมาสติ อิท ตสฺมึ สมเย สติพล โหติ ฯ กตม ตสฺมึ
สมเย สมาธิพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ
อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย
สมาธิพล สมฺมาสมาธิ อิท ตสฺมึ สมเย สมาธิพล โหติ ฯ กตม
ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปฺา ปชานนา
วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา
ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี เมธา
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ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชฺ ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริย
ปฺาพล ปฺาสตฺถ ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก ปฺาโอภาโส
ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ
อิท ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ฯ กตม ตสฺมึ สมเย หิรพี ล
โหติ ย ตสฺมึ สมเย หิริยติ หิริยติ พฺเพน หิรยิ ติ ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย หิรีพล โหติ ฯ
กตม ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปติ
โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ฯ อิมานิ ตสฺมึ สมเย สตฺต
พลานิ โหนฺติ ฯ
[๘๓] กตเม ตสฺมึ สมเย ตโย เหตู โหนฺติ อโลโภ อโทโส
อโมโห ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ ฯ
กตโม ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย อโทโส
อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส กุสลมูล
อย ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ ฯ กตโม ตสฺมึ สมเย อโมโห
โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปฺา ปชานนา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจโย
สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจ โกสลฺล เนปฺุ
เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 30

สมฺปชฺ ปโตโท ปฺา ปฺินฺทฺริย ปฺาพล ปฺาสตฺถ
ปฺาปาสาโท ปฺาอาโลโก ปฺาโอภาโส ปฺาปชฺโชโต
ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อโมโห กุสลมูล อย
ตสฺมึ สมเย อโมโห โหติ ฯ อิเม ตสฺมึ สมเย ตโย เหตู โหนฺติ ฯ
[๘๔] กตโม ตสฺมึ สมเย เอโก ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย
เอโก ผสฺโส โหติ ฯ
[๘๕] กตมา ตสฺมึ สมเย เอกา เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย ตสฺมึ สมเย เอกา
เวทนา โหติ ๑ ฯ
[๘๖] กตมา ตสฺมึ สมเย เอกา สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย เอกา
สฺา โหติ ๒ ฯ
[๘๗] กตมา ตสฺมึ สมเย เอกา เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย เอกา เจตนา
โหติ ๓ ฯ
@๑-๒-๓ อิมานิ ปทภาชนานิ ปุริเมหิ น สเมนฺติ ฯ ตตฺถ หิ
@ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชนฺติ จ ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชาติ
@จ ทิสฺสติ ฯ ตสฺมา ตตฺถ อติเรก วา อิธ อูน วา สิยา ฯ
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[๘๘] กตม ตสฺมึ สมเย เอก จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย เอก
จิตฺต โหติ ฯ
[๘๙] กตโม ตสฺมึ สมเย เอโก เวทนากฺขนฺโธ โหติ ย
ตสฺมึ สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อย ตสฺมึ สมเย
เอโก เวทนากฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๙๐] กตโม ตสฺมึ สมเย เอโก สฺากฺขนฺโธ โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย
เอโก สฺากฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๙๑] กตโม ตสฺมึ สมเย เอโก สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล วิริยพล
สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ อโทโส
อโมโห อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ หิรี โอตฺตปฺป
กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา กายมุทุตา
จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา กายปาคฺุตา
จิตฺตปาคฺุตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา สติ สมฺปชฺ สมโถ
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วิปสฺสนา ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
เอโก สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๙๒] กตโม ตสฺมึ สมเย เอโก วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ ย
ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน)
มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อย ตสฺมึ สมเย เอโก วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๙๓] กตม ตสฺมึ สมเย เอก มนายตน โหติ ย ตสฺมึ
สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย เอก มนายตน โหติ ฯ
[๙๔] กตม ตสฺมึ สมเย เอก มนินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย เอก มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๙๕] กตมา ตสฺมึ สมเย เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ ย
ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน มานส ฯเปฯ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ
อย ตสฺมึ สมเย เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ ฯ
[๙๖] กตม ตสฺมึ สมเย เอก ธมฺมายตน โหติ เวทนากฺขนฺโธ
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สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท ตสฺมึ สมเย เอก ธมฺมายตน โหติ ฯ
[๙๗] กตมา ตสฺมึ สมเย เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อย ตสฺมึ สมเย เอกา ธมฺมธาตุ
โหติ ฯ
[๙๘] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
โกฏาสวาร ฯ
[๙๙] ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ ขนฺธา โหนฺติ
อายตนานิ โหนฺติ ธาตุโย โหนฺติ อาหารา โหนฺติ อินฺทฺรยิ านิ
โหนฺติ ฌาน โหติ มคฺโค โหติ พลานิ โหนฺติ เหตู โหนฺติ
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต
โหติ เวทนากฺขนฺโธ โหติ สฺากฺขนฺโธ โหติ สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ มนายตน โหติ มนินฺทฺริย โหติ
มโนวิฺาณธาตุ โหติ ธมฺมายตน โหติ ธมฺมธาตุ โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๐๐] กตเม ตสฺมึ สมเย ธมฺมา โหนฺติ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ตสฺมึ สมเย
ธมฺมา โหนฺติ ฯ
[๑๐๑] กตเม ตสฺมึ สมเย ขนฺธา โหนฺติ เวทนากฺขนฺโธ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 34

สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ตสฺมึ สมเย
ขนฺธา โหนฺติ ฯ
[๑๐๒] กตมานิ ตสฺมึ สมเย อายตนานิ โหนฺติ มนายตน
ธมฺมายตน อิมานิ ตสฺมึ สมเย อายตนานิ โหนฺติ ฯ
[๑๐๓] กตมา ตสฺมึ สมเย ธาตุโย โหนฺติ มโนวิฺาณธาตุ
ธมฺมธาตุ อิมา ตสฺมึ สมเย ธาตุโย โหนฺติ ฯ
[๑๐๔] กตเม ตสฺมึ สมเย อาหารา โหนฺติ ผสฺสาหาโร
มโนสฺเจตนาหาโร วิฺาณาหาโร อิเม ตสฺมึ สมเย อาหารา
โหนฺติ ฯ
[๑๐๕] กตมานิ ตสฺมึ สมเย อินฺทฺริยานิ โหนฺติ สทฺธินทฺ ฺริย
วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย มนินฺทรฺ ยิ 
โสมนสฺสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อิมานิ ตสฺมึ สมเย อินฺทฺริยานิ โหนฺติ ฯ
[๑๐๖] กตม ตสฺมึ สมเย ฌาน โหติ วิตกฺโก วิจาโร
ปติ สุข จิตฺตสฺเสกคฺคตา อิท ตสฺมึ สมเย ฌาน โหติ ฯ
[๑๐๗] กตโม ตสฺมึ สมเย มคฺโค โหติ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อย ตสฺมึ สมเย
มคฺโค โหติ ฯ
[๑๐๘] กตมานิ ตสฺมึ สมเย พลานิ โหนฺติ สทฺธาพล วิริยพล
สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรพี ล โอตฺตปฺปพล อิมานิ ตสฺมึ
สมเย พลานิ โหนฺติ ฯ
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[๑๐๙] กตเม ตสฺมึ สมเย เหตู โหนฺติ อโลโภ อโทโส
อโมโห อิเม ตสฺมึ สมเย เหตู โหนฺติ ฯ
[๑๑๐] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๑๑๑] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯเปฯ อย ตสฺมึ
สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๑๑๒] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯเปฯ อย ตสฺมึ
สมเย สฺา โหติ ฯ
[๑๑๓] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯเปฯ อย ตสฺมึ
สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๑๑๔] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ฯเปฯ อิท ตสฺมึ
สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๑๑๕] กตโม ตสฺมึ สมเย เวทนากฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อย
ตสฺมึ สมเย เวทนากฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๑๑๖] กตโม ตสฺมึ สมเย สฺากฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อย
ตสฺมึ สมเย สฺากฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๑๑๗] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อย
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯ
[๑๑๘] กตโม ตสฺมึ สมเย วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
อย ตสฺมึ สมเย วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ ฯ
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[๑๑๙] กตม ตสฺมึ สมเย มนายตน โหติ ฯเปฯ อิท ตสฺมึ
สมเย มนายตน โหติ ฯ
[๑๒๐] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ฯเปฯ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๑๒๑] กตมา ตสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ โหติ ฯเปฯ
อย ตสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ โหติ ฯ
[๑๒๒] กตม ตสฺมึ สมเย ธมฺมายตน โหติ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิท ตสฺมึ สมเย ธมฺมายตน โหติ ฯ
[๑๒๓] กตมา ตสฺมึ สมเย ธมฺมธาตุ โหติ เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อย ตสฺมึ สมเย ธมฺมธาตุ โหติ ฯ
[๑๒๔] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
สฺุตวาโร ฯ
ปม จิตฺต ฯ
[๑๒๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ทุติย จิตฺต ฯ
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[๑๒๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ สทฺธินทฺ ฺริย โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺรยิ  โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป
โหติ สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ
โหติ สทฺธาพล โหติ วิริยพล โหติ สติพล โหติ สมาธิพล
โหติ หิรีพล โหติ โอตฺตปฺปพล โหติ อโลโภ โหติ อโทโส
โหติ อนภิชฌ
ฺ า โหติ อพฺยาปาโท โหติ หิรี โหติ โอตฺตปฺป
โหติ กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ กายลหุตา
โหติ จิตฺตลหุตา โหติ กายมุทุตา โหติ จิตฺตมุทุตา โหติ
กายกมฺมฺตา โหติ จิตฺตกมฺมฺตา โหติ กายปาคฺุตา
โหติ จิตฺตปาคฺุตา โหติ กายุชกุ ตา โหติ จิตฺตุชุกตา โหติ
สติ โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๒๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ สตฺตินฺทฺริยานิ
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โหนฺติ ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ ฉ พลานิ
โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๒๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล หิรีพล
โอตฺตปฺปพล อโลโภ อโทโส อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท หิรี
โอตฺตปฺป กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา
กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา กายปาคฺุตา
จิตฺตปาคฺุตา กายุชกุ ตา จิตฺตุชุกตา สติ สมโถ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ตติย จิตฺต ฯ
[๑๒๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
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รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
จตุตฺถ จิตฺต ฯ
[๑๓๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล0
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
สทฺธินฺทฺริย โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺรยิ  โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ สทฺธาพล โหติ
วิริยพล โหติ สติพล โหติ สมาธิพล โหติ ปฺาพล โหติ
หิรีพล โหติ โอตฺตปฺปพล โหติ อโลโภ โหติ อโทโส โหติ
อโมโห โหติ อนภิชฌ
ฺ า โหติ อพฺยาปาโท โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ
หิรี โหติ โอตฺตปฺป โหติ กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ
โหติ กายลหุตา โหติ จิตฺตลหุตา โหติ กายมุทุตา โหติ
จิตฺตมุทุตา โหติ กายกมฺมฺตา โหติ จิตฺตกมฺมฺตา โหติ
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กายปาคฺุตา โหติ จิตฺตปาคฺุตา โหติ กายุชุกตา โหติ
จิตฺตุชุกตา โหติ สติ โหติ สมฺปชฺ โหติ สมโถ โหติ
วิปสฺสนา โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๓๑] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯเปฯ กตมา ตสฺมึ สมเย
อุเปกฺขา โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต
เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ฯ เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๓๒] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
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โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ ปฺจงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๓๓] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ
อโทโส อโมโห อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ หิรี
โอตฺตปฺป กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา
กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา
กายปาคฺุตา จิตฺตปาคฺุตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา สติ
สมฺปชฺ สมโถ วิปสฺสนา ปคฺคาโห อวิกเฺ ขโป เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา
วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ปฺจม จิตฺต ฯ
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[๑๓๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ฉฏ จิตฺต ฯ
[๑๓๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
สทฺธินฺทฺริย โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป
โหติ สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ
โหติ สทฺธาพล โหติ วิริยพล โหติ สติพล โหติ สมาธิพล
โหติ หิรีพล โหติ โอตฺตปฺปพล โหติ อโลโภ โหติ อโทโส
โหติ อนภิชฌ
ฺ า โหติ อพฺยาปาโท โหติ หิรี โหติ โอตฺตปฺป
โหติ กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ กายลหุตา
โหติ จิตฺตลหุตา โหติ กายมุทุตา โหติ จิตฺตมุทุตา โหติ
กายกมฺมฺตา โหติ จิตฺตกมฺมฺตา โหติ กายปาคฺุตา
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โหติ จิตฺตปาคฺุตา โหติ กายุชกุ ตา โหติ จิตฺตุชุกตา โหติ
สติ โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๓๖] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ สตฺตินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ ฉ พลานิ
โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๓๗] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล
หิรีพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ อโทโส อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท
หิรี โอตฺตปฺป กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา
กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา
กายปาคฺุตา จิตฺตปาคฺุตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา สติ
สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
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เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
สตฺตม จิตฺต ฯ
[๑๓๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต าณวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน
รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
อฏม จิตฺต ฯ
กามาวจรอฏมหากุสลจิตฺตานิ ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
_____________
[๑๓๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร
วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ๑ ฯ
[๑๔๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส
@๑ อิโต ปร เอวรูเป เปยฺยาเล ปริโยสาเน อิเม ธมฺมา กุสลาติ อิทเมตฺถ เวทิตพฺพ ฯ
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เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ
สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ ปติ โหติ สุข โหติ
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ สทฺธินฺทฺริย โหติ วิริยินฺทรฺ ิย โหติ สตินฺทฺริย
โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย
โหติ ชีวิตนิ ฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ ฯเปฯ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๑] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ติวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๒] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธนิ ฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินทฺ ฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม
ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
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เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ
สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ
สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ
อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
สทฺธินฺทฺริย โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ
ปฺินฺทฺริย โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวติ ินฺทฺริย
โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม โหติ ฯเปฯ ปคฺคาโห
โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๔] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ทุวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๕] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
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เจตนา จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม ฯเปฯ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ๚
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา
สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๔๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ อุเปกฺขา
โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ สทฺธินทฺ ฺริย โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ
สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺริย
โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ
สมฺมาวายาโม โหติ ฯเปฯ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ทุวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
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โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๔๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม ฯเปฯ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา
สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตุกฺกนโย ฯ
[๑๔๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๕๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ อวิตกฺก วิจารมตฺต สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา
โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิจาโร โหติ
ปติ โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ สทฺธินฺทฺริย โหติ
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วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ ปฺินฺทฺริย
โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ โสมนสฺสินทฺ ฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ
สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม โหติ ฯเปฯ ปคฺคาโห โหติ
อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๑] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต
พลานิ โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๒] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ
สมฺมาวายาโม ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา
เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๕๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
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ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ ปติ โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ สทฺธินทฺ ฺริย โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺรยิ  โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม โหติ ฯเปฯ
ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๔] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ติวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๕] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธนิ ฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินทฺ ฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม
ฯเปฯ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
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เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ
สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๕๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
สทฺธินฺทฺริย โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม โหติ ฯเปฯ
ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ทุวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๕๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินทฺ ฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทรฺ ิย สมาธินทฺ ฺริย
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ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม ฯเปฯ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา
สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๕๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ สทฺธินทฺ ฺริย โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺรยิ  โหติ สมาธินฺทฺริย
โหติ ปฺินฺทฺริย โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาวายาโม โหติ
ฯเปฯ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๖๐] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ อฏินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ทุวงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
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สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๑๖๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินทฺ ฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทรฺ ิย สมาธินทฺ ฺริย
ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาวายาโม ฯเปฯ
ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา
สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
ปฺจกนโย ฯ
[๑๖๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 54

วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตถฺ  ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปวีกสิณ
ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตสฺโส ปฏิปทา ฯ
[๑๖๗] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
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มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๖๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปมาณ ปริตตฺ ารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๑] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ
ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ปวีกสิณ ฯเปฯ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
จตฺตาริ อารมฺมณานิ ฯ
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[๑๗๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ
อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเยล
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ
อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
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สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
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มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ
ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต
ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต
อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
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ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ
ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ
ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ
ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต
ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต
อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ปวีกสิณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
โสฬสกฺขตฺตุก ฯ
[๑๗๗] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อาโปกสิณ ฯเปฯ เตโชกสิณ ฯเปฯ วาโยกสิณ ฯเปฯ
นีลกสิณ ฯเปฯ ปตกสิณ ฯเปฯ โลหิตกสิณ ฯเปฯ โอทาตกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อฏกสิณ โสฬสกฺขตฺตุก ฯ
[๑๗๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
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ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๗๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย
ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต
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อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตสฺโส ปฏิปทา ฯ
[๑๘๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
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อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปมาณ ปริตตฺ ารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน
ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ
ฯเปฯ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
เทฺว อารมฺมณานิ ฯ
[๑๘๑] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ
ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว
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กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต
อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาย อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ
ปริตฺตารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
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รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ
ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ปริตฺต ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต
ปริตฺตารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ ปริตฺตารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ8
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อฏกฺขตฺตุก ฯ
[๑๘๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
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สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อิทมฺป อฏกฺขตฺตุก ฯ
[๑๘๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย
ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน
ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน
ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๘๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌานc
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
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ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม
ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตสฺโส ปฏิปทา ฯ
[๑๘๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต
อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย
ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยยฺ ชานามิ ปสฺสามีติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
เทฺว อารมฺมณานิ ฯ
[๑๘๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺคฎ
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย
รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ
ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ปริตฺต อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปมาณ อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ปริตฺต
อปฺปมาณารมฺมณ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปมาณ
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อปฺปมาณารมฺมณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อปร อฏกฺขตฺตุก ฯ
[๑๘๗] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
อิทมฺป อฏกฺขตฺตุก ฯ
[๑๘๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ
นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
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วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ
ฯเปฯ โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ
ฯเปฯ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิj
โอทาตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
อิมานิป อภิภายตนานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ ฯ
[๑๘๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ รูป รูปานิ ปสฺสติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สุภนฺติ วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย
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ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
อิมานิป ตีณิ วิโมกฺขานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ ฯ
[๑๙๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกเฺ ขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
อวิตกฺก วิจารมตฺต สมาธิช ปติสขุ  ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
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สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เมตฺตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ กรุณาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
กรุณาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ มุทิตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
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ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
มุทิตาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตฺตาริ พฺรหฺมวิหารชฺฌานานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ ฯ
[๑๙๑] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อุทฺธมุ าตกสฺาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วินีลกสฺาสหคต ฯเปฯ วิปุพฺพกสฺาสหคต
ฯเปฯ วิจฺฉิทฺทกสฺาสหคต ฯเปฯ วิกฺขายิตกสฺาสหคต
ฯเปฯ วิกขฺ ิตฺตกสฺาสหคต ฯเปฯ หตวิกฺขิตฺตกสฺาสหคต
ฯเปฯ โลหิตกสฺาสหคต ฯเปฯ ปุฬุวกสฺาสหคต
ฯเปฯ อฏิกสฺาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
อสุภชฺฌาน โสฬสกฺขตฺตุก ฯ
รูปาวจรกุสล ฯ
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[๑๙๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย
อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
อากิฺจฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา
ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อุเปกฺขาสหคต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
จตฺตาริ อรูปชฺฌานานิ โสฬสกฺขตฺตุกานิ ฯ
อรูปาวจรกุสล ฯ
_______________
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[๑๙๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย กามาวจร กุสล
จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณสมฺปยุตฺต หีน ฯเปฯ
มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย
ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ฯเปฯ
ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา 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 หีน
ฯเปฯ มชฺฌมิ  ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ
วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
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โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กามาวจรกุสล ฯ
[๑๙๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค
ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปวีกสิณ หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย
ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย
ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ หีน ฯเปฯ มชฺฌมิ  ฯเปฯ ปณีต
ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย
ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม
ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ วิรยิ าธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ
ปณีต ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต
ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
รูปาวจรกุสล ฯ
[๑๙๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ
วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ฯเปฯ
ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม
วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ
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ปณีต ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌมิ  ฯเปฯ
ปณีต ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ
ปณีต ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
อากิฺจฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ
ปณีต ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต
ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ หีน ฯเปฯ มชฺฌมิ  ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย
ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย
ฯเปฯ ฉนฺทาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
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วิริยาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ฯเปฯ
วีมสาธิปเตยฺย หีน ฯเปฯ มชฺฌิม ฯเปฯ ปณีต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อรูปาวจรกุสล ฯ
________
[๑๙๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวจิ ฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา
โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ
ปติ โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ สทฺธินฺทฺริย โหติ
วิริยินฺทฺริย โหติ สตินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ ปฺินฺทฺริย
โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ โสมนสฺสินทฺ ฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป
โหติ สมฺมาวาจา โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ สมฺมาอาชีโว โหติ
สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ สทฺธาพล
โหติ วิริยพล โหติ สติพล โหติ สมาธิพล โหติ ปฺาพล
โหติ หิรีพล โหติ โอตฺตปฺปพล โหติ อโลโภ โหติ อโทโส โหติ
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อโมโห โหติ อนภิชฌ
ฺ า โหติ อพฺยาปาโท โหติ สมฺมาทิฏิ โหติ
หิรี โหติ โอตฺตปฺป โหติ กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ
กายลหุตา โหติ จิตฺตลหุตา โหติ กายมุทุตา โหติ จิตฺตมุทุตา โหติ
กายกมฺมฺตา โหติ จิตฺตกมฺมฺตา โหติ กายปาคฺุตา โหติ
จิตฺตปาคฺุตา โหติ กายุชุกตา โหติ จิตฺตุชุกตา โหติ สติ
โหติ สมฺปชฺ โหติ สมโถ โหติ วิปสฺสนา โหติ ปคฺคาโห
โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๑๙๗] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๑๙๘] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๑๙๙] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๒๐๐] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
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[๒๐๑] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ ฯ
[๒๐๒] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
สมฺมาสงฺกปฺโป มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก
โหติ ฯ
[๒๐๓] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย
จาโร วิจาโร อนุวิจาโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๒๐๔] กตมา ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ปติ ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อย ตสฺมึ สมเย ปติ
โหติ ฯ
[๒๐๕] กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ย ตสฺมึ สมเย
เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุข
โหติ ฯ
[๒๐๖] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
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สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๒๐๗] กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย
สทฺธาพล อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๐๘] กตม ตสฺมึ สมเย วิริยนิ ฺทฺริย โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ
สมเย วิริยินทฺ ฺริย โหติ ฯ
[๒๐๙] กตม ตสฺมึ สมเย สตินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย สตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๐] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
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สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย
สมาธินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๑] กตม ตสฺมึ สมเย ปฺินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย ปฺินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๒] กตม ตสฺมึ สมเย มนินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๓] กตม ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย
โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๔] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวติ นิ ฺทฺริย โหติ โย เตส
อรูปน ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 88

ชีวิต ชีวิตินฺทรฺ ิย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๕] กตม ตสฺมึ สมเย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย โหติ
ยา เตส ธมฺมาน อนฺาตาน อธิฏาน อปฺปตฺตาน อวิทิตาน
อสจฺฉิกตาน สจฺฉิกิริยาย 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
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ
สมเย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๑๖] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ฯ
[๒๑๗] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ โย ตสฺมึ
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สมเย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส
อภินิโรปนา สมฺมาสงฺกปฺโป มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ
สมเย สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ ฯ
[๒๑๘] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาวาจา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จตูหิ วจีทุจฺจริเตหิ อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี อกิรยิ า
อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมาวาจา มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาวาจา โหติ ฯ
[๒๑๙] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมากมฺมนฺโต โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย ตีหิ กายทุจฺจริเตหิ อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี
อกิริยา อกรณ อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมากมฺมนฺโต
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมากมฺมนฺโต
โหติ ฯ
[๒๒๐] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาอาชีโว โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย มิจฺฉาอาชีวา อารติ วิรติ ปฏิวริ ติ เวรมณี อกิริยา อกรณ
อนชฺฌาปตฺติ เวลาอนติกฺกโม เสตุฆาโต สมฺมาอาชีโว มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาอาชีโว โหติ ฯ
[๒๒๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาวายาโม โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 90

วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ
สมเย สมฺมาวายาโม โหติ ฯ
[๒๒๒] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาสติ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาสติ โหติ ฯ
[๒๒๓] กตโม ตสฺมึ สมเย สมฺมาสมาธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย
สมฺมาสมาธิ โหติ ฯ
[๒๒๔] กตม ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท สทฺธา สทฺธินฺทฺริย
สทฺธาพล อิท ตสฺมึ สมเย สทฺธาพล โหติ ฯ
[๒๒๕] กตม ตสฺมึ สมเย วิรยิ พล โหติ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกฺกโม ปรกฺกโม อุยยฺ าโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ
สมเย วิริยพล โหติ ฯ
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[๒๒๖] กตม ตสฺมึ สมเย สติพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย สติพล โหติ ฯ
[๒๒๗] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธิพล โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย
สมาธิพล โหติ ฯ
[๒๒๘] กตม ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย ปฺาพล โหติ ฯ
[๒๒๙] กตม ตสฺมึ สมเย หิรีพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย
หิริยติ หิริยติ พฺเพน หิรยิ ติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท ตสฺมึ สมเย หิรีพล โหติ ฯ
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[๒๓๐] กตม ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ย ตสฺมึ
สมเย โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺปพล โหติ ฯ
[๒๓๑] กตโม ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อโลโภ โหติ ฯ
[๒๓๒] กตโม ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส
กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อโทโส โหติ ฯ
[๒๓๓] กตโม ตสฺมึ สมเย อโมโห โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน
อย ตสฺมึ สมเย อโมโห โหติ ฯ
[๒๓๔] กตมา ตสฺมึ สมเย อนภิชฺฌา โหติ โย ตสฺมึ สมเย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อนภิชฺฌา โหติ ฯ
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[๒๓๕] กตโม ตสฺมึ สมเย อพฺยาปาโท โหติ โย ตสฺมึ
สมเย อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส
กุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อพฺยาปาโท โหติ ฯ
[๒๓๖] กตมา ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมฺมาทิฏิ โหติ ฯ
[๒๓๗] กตมา ตสฺมึ สมเย หิรี โหติ ย ตสฺมึ สมเย
หิริยติ หิริยติ พฺเพน หิรยิ ติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อย ตสฺมึ สมเย หิรี โหติ ฯ
[๒๓๘] กตม ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺป โหติ ย ตสฺมึ สมเย
โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย โอตฺตปฺป โหติ ฯ
[๒๓๙] กตมา ตสฺมึ สมเย กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปสฺสทฺธิ
ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภนา ปฏิปฺปสฺสมฺภิตตฺต

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 94

ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อย ตสฺมึ สมเย กายปฺปสฺสทฺธิ โหติ ฯ
[๒๔๐] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปสฺสทฺธิ ปฏิปปฺ สฺสทฺธิ ปสฺสมฺภนา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนา ปฏิปปฺ สฺสมฺภิตตฺต ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค อย ตสฺมึ
สมเย จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ โหติ ฯ
[๒๔๑] กตมา ตสฺมึ สมเย กายลหุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ลหุตา
ลหุปริณามตา อทนฺธนตา อวิตฺถนตา อย ตสฺมึ สมเย กายลหุตา
โหติ ฯ
[๒๔๒] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตลหุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
วิฺาณกฺขนฺธสฺส ลหุตา ลหุปริณามตา อทนฺธนตา อวิตฺถนตา
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตลหุตา โหติ ฯ
[๒๔๓] กตมา ตสฺมึ สมเย กายมุทุตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส มุทุตา มทฺทวตา
อกกฺขฬตา อกถินตา อย ตสฺมึ สมเย กายมุทุตา โหติ ฯ
[๒๔๔] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตมุทุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส มุทุตา มทฺทวตา อกกฺขฬตา อกถินตา
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตมุทุตา โหติ ฯ
[๒๔๕] กตมา ตสฺมึ สมเย กายกมฺมฺตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส กมฺมฺตา
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กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว อย ตสฺมึ สมเย กายกมฺมฺตา
โหติ ฯ
[๒๔๖] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตกมฺมฺตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส กมฺมฺตา กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว
อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตกมฺมฺตา โหติ ฯ
[๒๔๗] กตมา ตสฺมึ สมเย กายปาคฺุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส ปคุณตา
ปคุณตฺต ปคุณภาโว อย ตสฺมึ สมเย กายปาคฺุตา โหติ ฯ
[๒๔๘] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตปาคฺุตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส ปคุณตา ปคุณตฺต ปคุณภาโว อย
ตสฺมึ สมเย จิตฺตปาคฺุตา โหติ ฯ
[๒๔๙] กตมา ตสฺมึ สมเย กายุชุกตา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
เวทนากฺขนฺธสฺส สฺากฺขนฺธสฺส สงฺขารกฺขนฺธสฺส อุชุตา อุชกุ ตา
อชิมฺหตา อวงฺกตา อกุฏิลตา อย ตสฺมึ สมเย กายุชุกตา โหติ ฯ
[๒๕๐] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตุชุกตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย วิฺาณกฺขนฺธสฺส อุชุตา อุชกุ ตา อชิมฺหตา อวงฺกตา
อกุฏิลตา อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตุชุกตา โหติ ฯ
[๒๕๑] กตมา ตสฺมึ สมเย สติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
สติ อนุสฺสติ ปฏิสสฺ ติ สติ สรณตา ธารณตา อปลาปนตา
อสมฺมุสนตา สติ สตินฺทฺริย สติพล สมฺมาสติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค
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มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สติ โหติ ฯ
[๒๕๒] กตม ตสฺมึ สมเย สมฺปชฺ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค
มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย สมฺปชฺ โหติ ฯ
[๒๕๓] กตโม ตสฺมึ สมเย สมโถ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย สมโถ
โหติ ฯ
[๒๕๔] กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย 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
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อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ฯ
[๒๕๕] กตโม ตสฺมึ สมเย ปคฺคาโห โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล สมฺมาวายาโม
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ
สมเย ปคฺคาโห โหติ ฯ
[๒๕๖] กตโม ตสฺมึ สมเย อวิกฺเขโป โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล สมฺมาสมาธิ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย ตสฺมึ สมเย
อวิกฺเขโป โหติ ฯ
[๒๕๗] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๕๘] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ นวินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ อฏงฺคิโก มคฺโค โหติ สตฺต พลานิ
โหนฺติ ตโย เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ เอกา เวทนา โหติ
เอกา สฺา โหติ เอกา เจตนา โหติ เอก จิตฺต โหติ เอโก
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เวทนากฺขนฺโธ โหติ เอโก สฺากฺขนฺโธ โหติ เอโก สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ เอโก วิฺาณกฺขนฺโธ โหติ เอก มนายตน โหติ เอก
มนินฺทฺริย โหติ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๒๕๙] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา สทฺธินฺทรฺ ิย วิริยินฺทรฺ ิย
สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต
สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล อโลโภ
อโทโส อโมโห อนภิชฌ
ฺ า อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ หิรี โอตฺตปฺป
กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ กายลหุตา จิตฺตลหุตา กายมุทุตา
จิตฺตมุทุตา กายกมฺมฺตา จิตฺตกมฺมฺตา กายปาคฺุตา
จิตฺตปาคฺุตา กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา สติ สมฺปชฺ สมโถ
วิปสฺสนา ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๖๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
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ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๖๑] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๖๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๖๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
[๒๖๔] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
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ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
สุทฺธิกปฏิปทา ฯ
[๒๖๕] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ
ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุต
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
สฺุต ฯ
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[๒๖๖] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว(
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 102

ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
สฺุตมูลกปฏิปทา ฯ
[๒๖๗] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ
สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน
ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ
ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิต
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
อปฺปณิหิต ฯ
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[๒๖๘] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม
ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย
โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตตฺ ร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก
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อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต
ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ
อปฺปณิหิตมูลกปฏิปทา ฯ
[๒๖๙] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร มคฺค
ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สติปฏาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร
สมฺมปฺปธาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร อินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร พล ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร โพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สจฺจ ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สมถ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ธมฺม ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ขนฺธ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อายตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ธาตุ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อาหาร ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ผสฺส ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เวทน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สฺ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เจตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร จิตฺต ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
วีสติ มหานยา ฯ
[๒๗๐] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ
ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ กตเม ธมฺมา
กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร มคฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร
สติปฏาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สมฺมปฺปธาน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อินฺทฺริย ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร พล ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร โพชฺฌงฺค ภาเวติ
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ฯเปฯ โลกุตฺตร สจฺจ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สมถ ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร ธมฺม ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ขนฺธ ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร อายตน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ธาตุ ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร อาหาร ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ผสฺส ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร เวทน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สฺ ภาเวติ
ฯเปฯ โลกุตฺตร เจตน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร จิตฺต ภาเวติ
นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา ปตฺติยา
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิริยาธิปเตยฺย ฯเปฯ
จิตฺตาธิปเตยฺย ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
อธิปติ
ปโม มคฺโค ฯ
[๒๗๑] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยยฺ านิก อปจยคามึ กามราคพฺยาปาทาน ตนุภาวาย
ทุติยาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อฺินฺทฺริย โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ทุติโย มคฺโค ฯ
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[๒๗๒] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ กามราคพฺยาปาทาน อนวเสสปฺปหานาย
ตติยาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อฺินฺทฺริย โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
ตติโย มคฺโค ฯ
[๒๗๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ รูปราค อรูปราค มาน อุทฺธจฺจ อวิชฺชาย
อนวเสสปฺปหานาย จตุตฺถาย ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อฺินฺทฺริย โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ฯเปฯ
[๒๗๔] กตม ตสฺมึ สมเย อฺินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย เตส ธมฺมาน าตาน ทิฏาน ปตฺตาน วิทิตาน สจฺฉิกตาน
สจฺฉิกิริยาย 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
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ปฺาปชฺโชโต ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย
อฺินฺทฺริย โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ
จตุตฺโถ มคฺโค ฯ
โลกุตฺตร จิตฺต ฯ
_____________
[๒๗๕] 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
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ ปติ โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สมาธินฺทฺรยิ  โหติ มนินฺทฺริย โหติ
โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฺฉาสมาธิ โหติ วิริยพล
โหติ สมาธิพล โหติ อหิริกพล โหติ อโนตฺตปฺปพล โหติ โลโภ
โหติ โมโห โหติ อภิชฺฌา โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ อหิรกิ 
โหติ อโนตฺตปฺป โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป
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โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๒๗๖] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๒๗๗] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๒๗๘] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๒๗๙] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๒๘๐] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๒๘๑] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
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มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ ฯ
[๒๘๒] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย
จาโร วิจาโร อนุวิจาโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๒๘๓] กตมา ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ปติ ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ฯ
[๒๘๔] กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ฯ
[๒๘๕] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อย
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๒๘๖] กตม ตสฺมึ สมเย วิรยิ ินทฺ ฺริย โหติ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสสฺ าโห
อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย วิริยพล มิจฺฉาวายาโม
อิท ตสฺมึ สมเย วิริยินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๘๗] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
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จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อิท ตสฺมึ
สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๘๘] กตม ตสฺมึ สมเย มนินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๘๙] กตม ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย
โหติ ฯ
[๒๙๐] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ โย เตส อรูปน 
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๒๙๑] กตมา ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย ตสฺมึ สมเย
มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ
[๒๙๒] กตโม ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ โย ตสฺมึ
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สมเย ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส
อภินิโรปนา มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาสงฺกปฺโป
โหติ ฯ
[๒๙๓] กตโม ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาวายาโม โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล มิจฺฉาวายาโม
อย ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาวายาโม โหติ ฯ
[๒๙๔] กตโม ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาสมาธิ โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อย
ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาสมาธิ โหติ ฯ
[๒๙๕] กตม ตสฺมึ สมเย วิรยิ พล โหติ โย ตสฺมึ สมเย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม อุสสฺ าโห
อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย วิริยพล มิจฺฉาวายาโม
อิท ตสฺมึ สมเย วิริยพล โหติ ฯ
[๒๙๖] กตม ตสฺมึ สมเย สมาธิพล โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อิท
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ตสฺมึ สมเย สมาธิพล โหติ ฯ
[๒๙๗] กตม ตสฺมึ สมเย อหิริกพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย
น หิริยติ หิริยิตพฺเพน น หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย อหิริกพล โหติ ฯ
[๒๙๘] กตม ตสฺมึ สมเย อโนตฺตปฺปพล โหติ ย ตสฺมึ สมเย
น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน น โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย อโนตฺตปฺปพล โหติ ฯ
[๒๙๙] กตโม ตสฺมึ สมเย โลโภ โหติ โย ตสฺมึ สมเย
โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺต สาราโค สารชฺชนา สารชฺชิตตฺต อภิชฌ
ฺ า
โลโภ อกุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย โลโภ โหติ ฯ
[๓๐๐] กตโม ตสฺมึ สมเย โมโห โหติ ย ตสฺมึ สมเย
อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ
อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา อปฺปจฺจเวกฺขณา อปฺปจฺจกฺขกมฺม
ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ โมโห ปโมโห สมฺโมโห
อวิชฺชา อวิชฺโชโฆ อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยฏุ าน
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย โมโห โหติ ฯ
[๓๐๑] กตมา ตสฺมึ สมเย อภิชฌ
ฺ า โหติ โย ตสฺมึ สมเย
โลโภ ลุพฺภนา ลุพฺภิตตฺต สาราโค สารชฺชนา สารชฺชิตตฺต อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล อย ตสฺมึ สมเย อภิชฺฌา โหติ ฯ
[๓๐๒] กตมา ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาทิฏิ โหติ ยา ตสฺมึ
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สมเย ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส
กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห
อย ตสฺมึ สมเย มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ
[๓๐๓] กตม ตสฺมึ สมเย อหิริก โหติ ย ตสฺมึ สมเย
น หิริยติ หิริยิตพฺเพน น หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย อหิริก โหติ ฯ
[๓๐๔] กตม ตสฺมึ สมเย อโนตฺตปฺป โหติ ย ตสฺมึ สมเย
น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน น โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท ตสฺมึ สมเย อโนตฺตปฺป โหติ ฯ
[๓๐๕] กตโม ตสฺมึ สมเย สมโถ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา
สมโถ สมาธินฺทฺริย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อย ตสฺมึ
สมเย สมโถ โหติ ฯ
[๓๐๖] กตโม ตสฺมึ สมเย ปคฺคาโห โหติ โย ตสฺมึ
สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม อุยฺยาโม วายาโม
อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถิลปรกฺกมตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา
อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทรฺ ิย วิริยพล มิจฺฉาวายาโม
อย ตสฺมึ สมเย ปคฺคาโห โหติ ฯ
[๓๐๗] กตโม ตสฺมึ สมเย อวิกฺเขโป โหติ ยา ตสฺมึ
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สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล มิจฺฉาสมาธิ อย
ตสฺมึ สมเย อวิกฺเขโป โหติ ฯ
[๓๐๘] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๐๙] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๐] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทรฺ ิย สมาธินทฺ ฺริย
ชีวิตินฺทฺริย มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ
วิริยพล สมาธิพล อหิรกิ พล อโนตฺตปฺปพล โลโภ โมโห อภิชฺฌา
มิจฺฉาทิฏิ อหิริก อโนตฺตปฺป สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ
เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ
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ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๑๑] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๒] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ 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
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺริย
โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ
มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฉฺ าสมาธิ โหติ วิริยพล โหติ สมาธิพล
โหติ อหิริกพล โหติ อโนตฺตปฺปพล โหติ โลโภ โหติ โมโห
โหติ อภิชฌ
ฺ า โหติ อหิริก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ สมโถ
โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๓] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
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โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ ปฺจงฺคิก ฌาน โหติ ติวงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๔] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทรฺ ิย สมาธินทฺ ฺริย
ชีวิตินฺทฺริย มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ วิริยพล
สมาธิพล อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล โลโภ โมโห อภิชฺฌา
อหิริก อโนตฺตปฺป สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ
อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๕] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ โสมนสฺสสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๖] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
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อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
วิริยินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ
มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฉฺ าสมาธิ โหติ วิริยพล โหติ สมาธิพล
โหติ อหิริกพล โหติ อโนตฺตปฺปพล โหติ โลโภ โหติ โมโห
โหติ อภิชฌ
ฺ า โหติ มิจฺฉาทิฏิ โหติ อหิริก โหติ อโนตฺตปฺป
โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๑๗] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯเปฯ กตมา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา
โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
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อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย ตสฺมึ
สมเย อุเปกฺขา โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ
ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข
เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ฯเปฯ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ๔
[๓๑๘] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ จตุรงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อกุสลา ฯเปฯ
[๓๑๙] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ชีวติ ินฺทฺริย
มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ วิริยพล
สมาธิพล อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล โลโภ โมโห อภิชฺฌา
มิจฺฉาทิฏิ อหิริก อโนตฺตปฺป สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน
ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา
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วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๒๐] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ วา
ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๒๑] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
วิริยินฺทฺริย โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ
มิจฺฉาสมาธิ โหติ วิริยพล โหติ สมาธิพล โหติ อหิริกพล โหติ
อโนตฺตปฺปพล โหติ โลโภ โหติ โมโห โหติ อภิชฺฌา โหติ
อหิริก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ
อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๒๒] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
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โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ ติวงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๒๓] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ชีวติ ินฺทฺริย
มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ วิริยพล สมาธิพล
อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล โลโภ โมโห อภิชฺฌา อหิรกิ 
อโนตฺตปฺป สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ
สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๒๔] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต ทิฏิคตวิปฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๒๕] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
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อุปฺปนฺน โหติ โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต
โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ ทุกฺข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ วิริยินทฺ ฺริย โหติ สมาธินฺทฺรยิ  โหติ มนินฺทฺริย โหติ
โทมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ
มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฉฺ าสมาธิ โหติ วิริยพล โหติ สมาธิพล
โหติ อหิริกพล โหติ อโนตฺตปฺปพล โหติ โทโส โหติ โมโห
โหติ พฺยาปาโท โหติ อหิริก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ สมโถ โหติ
ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๒๖] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯ กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก อสาต เจตสิก ทุกฺข
เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา
เวทนา อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ
สมเย ทุกฺข โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก อสาต เจตสิก
ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา
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ทุกฺขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย ทุกฺข โหติ ฯเปฯ กตม
ตสฺมึ สมเย โทมนสฺสนิ ฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก
อสาต เจตสิก ทุกฺข เจโตสมฺผสฺสช อสาต ทุกฺข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อสาตา ทุกขฺ า เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย โทมนสฺสินฺทฺริย
โหติ ฯเปฯ กตโม ตสฺมึ สมเย โทโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ
ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย ตสฺมึ
สมเย โทโส โหติ ฯเปฯ กตโม ตสฺมึ สมเย พฺยาปาโท โหติ
โย ตสฺมึ สมเย โทโส ทูสนา ทูสติ ตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อย ตสฺมึ สมเย พฺยาปาโท โหติ ฯเปฯ เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๒๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ ติวงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เทฺว เหตู โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 124

[๓๒๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทรฺ ิย สมาธินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ วิริยพล
สมาธิพล อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล โทโส โมโห พฺยาปาโท
อหิริก อโนตฺตปฺป สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ
อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๒๙] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ โทมนสฺสสหคต ปฏิฆสมฺปยุตฺต สสงฺขาเรน รูปารมฺมณ
วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๓๐] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต วิจิกิจฺฉาสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ
วิตกฺโก โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
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วิริยินฺทฺริย โหติ มนินฺทฺรยิ  โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทรฺ ิย
โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ วิริยพล โหติ
อหิริกพล โหติ อโนตฺตปฺปพล โหติ วิจิกิจฺฉา โหติ โมโห
โหติ อหิริก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป
โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๓๑] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ ฯเปฯ กตมา ตสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ
สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ถมฺภิตตฺต
จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย ตสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉา โหติ ฯเปฯ
เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๓๒] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ จตฺตาริ อินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ ทุวงฺคิโก มคฺโค โหติ ตีณิ พลานิ
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โหนฺติ เอโก เหตุ โหติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก ธมฺมายตน
โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๓๓] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทฺริย ชีวิตนิ ฺทฺริย มิจฺฉาสงฺกปฺโป
มิจฺฉาวายาโม วิริยพล อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล วิจิกจิ ฺฉา
โมโห อหิริก อโนตฺตปฺป ปคฺคาโห เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา
เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ
อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๓๔] กตเม ธมฺมา อกุสลา ยสฺมึ สมเย อกุสล จิตฺต
อุปฺปนฺน โหติ อุเปกฺขาสหคต อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา
สทฺทารมฺมณ วา คนฺธารมฺมณ วา รสารมฺมณ วา โผฏพฺพารมฺมณ
วา ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก
โหติ วิจาโร โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ วิริยินทฺ ฺริย
โหติ สมาธินฺทฺริย โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ
มิจฺฉาสมาธิ โหติ วิริยพล โหติ สมาธิพล โหติ อหิริกพล โหติ
อโนตฺตปฺปพล โหติ อุทฺธจฺจ โหติ โมโห โหติ อหิรกิ  โหติ
อโนตฺตปฺป โหติ สมโถ โหติ ปคฺคาโห โหติ อวิกฺเขโป โหติ
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เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน
ธมฺมา อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
[๓๓๕] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย อุทธฺ จฺจ โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส
อิท ตสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจ โหติ ฯเปฯ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๓๖] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ จตุรงฺคิก ฌาน โหติ ติวงฺคิโก มคฺโค โหติ จตฺตาริ
พลานิ โหนฺติ เอโก เหตุ โหติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯเปฯ
[๓๓๗] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ชีวติ ินฺทฺริย
มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสมาธิ วิริยพล สมาธิพล
อหิริกพล อโนตฺตปฺปพล อุทฺธจฺจ โมโห อหิริก อโนตฺตปฺป
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สมโถ ปคฺคาโห อวิกฺเขโป เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป(
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ
ทฺวาทส อกุสลจิตฺตานิ ฯ
__________
[๓๓๘] 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทรฺ ิย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ
ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๓๙] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯ
[๓๔๐] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชาจกฺขุวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
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[๓๔๑] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชาจกฺขุวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๓๔๒] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชาจกฺขุวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๓๔๓] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา จกฺขุวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ ฯ
[๓๔๔] กตมา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อย ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ฯ
[๓๔๕] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๓๔๖] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา จกฺขุวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
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[๓๔๗] กตม ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ฯ
[๓๔๘] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ โย เตส อรูปน
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๔๙] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๕๐] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา จกฺขุวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๓๕๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทรฺ ิย เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๕๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย กามาวจรสฺส
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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
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ สุขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินทฺ ฺริย
โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๕๓] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๓๕๔] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชากายวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช กายิก สาต กายิก สุข กายสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๓๕๕] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชากายวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๓๕๖] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชากายวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
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อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๓๕๗] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต มโน
มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตชฺชา กายวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๓๕๘] กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ย ตสฺมึ สมเย กายิก
สาต กายิก สุข กายสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ฯ
[๓๕๙] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๓๖๐] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา กายวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย
มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๖๑] กตม ตสฺมึ สมเย สุขินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
กายิก สาต กายิก สุข กายสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุขินฺทฺริย
โหติ ฯ
[๓๖๒] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ โย เตส อรูปน
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
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[๓๖๓] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๖๔] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา กายวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๓๖๕] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทรฺ ิย เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
กุสลวิปากานิ ปฺจ วิฺาณานิ ฯ
[๓๖๖] 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทรฺ ิย
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โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺรยิ  โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๖๗] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๓๖๘] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย
ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๓๖๙] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต อย
ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๓๗๐] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต อย
ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๓๗๑] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๓๗๒] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
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อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ ฯ
[๓๗๓] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย จาโร
วิจาโร อนุวจิ าโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๓๗๔] กตมา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกขฺ มสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อย ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา
โหติ ฯ
[๓๗๕] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๓๗๖] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๗๗] กตม ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ฯ
[๓๗๘] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ โย เตส อรูปน
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
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[๓๗๙] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๘๐] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนธาตุ โหติ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๓๘๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทฺริย เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา
เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
กุสลวิปากา มโนธาตุ ฯ
[๓๘๒] 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 ผสฺโส โหติ
เวทนา โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก
โหติ วิจาโร โหติ ปติ โหติ สุข โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ
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มนินฺทฺริย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๘๓] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๓๘๔] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช
สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๓๘๕] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๓๘๖] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๓๘๗] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย จิตฺต
มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทฺริย วิฺาณ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ ฯ
[๓๘๘] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
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ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ ฯ
[๓๘๙] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย จาโร
วิจาโร อนุวจิ าโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๓๙๐] กตมา ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปติ
ปาโมชฺช อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ โอทคฺย
อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย ตสฺมึ สมเย ปติ โหติ ฯ
[๓๙๑] กตม ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ย ตสฺมึ สมเย เจตสิก
สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย สุข โหติ ฯ
[๓๙๒] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา
โหติ ฯ
[๓๙๓] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๙๔] กตม ตสฺมึ สมเย โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก สาต เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต สุข
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เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา สาตา สุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย
โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๙๕] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวติ ินฺทฺริย โหติ โย เตส
อรูปน ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา
ชีวิต ชีวิตินฺทรฺ ิย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๓๙๖] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๓๙๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๓๙๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทฺริย เย
วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา
วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
กุสลวิปากา โสมนสฺสสหคตา มโนวิฺาณธาตุ ฯ
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[๓๙๙] 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทรฺ ิย
โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺรยิ  โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๐๐] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
[๔๐๑] กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช
อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯ
[๔๐๒] กตมา ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา สฺา สฺชานนา สฺชานิตตฺต
อย ตสฺมึ สมเย สฺา โหติ ฯ
[๔๐๓] กตมา ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย
ตชฺชามโนวิฺาณธาตุสมฺผสฺสชา เจตนา สฺเจตนา สฺเจตยิตตฺต
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อย ตสฺมึ สมเย เจตนา โหติ ฯ
[๔๐๔] กตม ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย จิตฺต โหติ ฯ
[๔๐๕] กตโม ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส อภินิโรปนา
อย ตสฺมึ สมเย วิตกฺโก โหติ ฯ
[๔๐๖] กตโม ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ โย ตสฺมึ สมเย จาโร
วิจาโร อนุวจิ าโร อุปวิจาโร จิตฺตสฺส อนุสนฺธนตา อนุเปกฺขนตา
อย ตสฺมึ สมเย วิจาโร โหติ ฯ
[๔๐๗] กตมา ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต เจโตสมฺผสฺสชา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อย ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขา โหติ ฯ
[๔๐๘] กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา ตสฺมึ
สมเย จิตฺตสฺส ิติ อย ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯ
[๔๐๙] กตม ตสฺมึ สมเย มนินทฺ ฺริย โหติ ย ตสฺมึ สมเย
จิตฺต มโน มานส หทย ปณฺฑร มโน มนายตน มนินฺทรฺ ิย
วิฺาณ วิฺาณกฺขนฺโธ ตชฺชา มโนวิฺาณธาตุ อิท ตสฺมึ
สมเย มนินฺทฺริย โหติ ฯ
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[๔๑๐] กตม ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ย ตสฺมึ
สมเย เจตสิก เนวสาต นาสาต เจโตสมฺผสฺสช อทุกฺขมสุข เวทยิต
เจโตสมฺผสฺสชา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิท ตสฺมึ สมเย อุเปกฺขินฺทฺริย
โหติ ฯ
[๔๑๑] กตม ตสฺมึ สมเย ชีวิตินทฺ ฺริย โหติ โย เตส อรูปน 
ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต
ชีวิตินฺทฺริย อิท ตสฺมึ สมเย ชีวิตินฺทฺริย โหติ ฯ
[๔๑๒] เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๑๓] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๑๔] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทรฺ ิย เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา
วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
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อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
กุสลวิปากา อุเปกฺขาสหคตา มโนวิฺาณธาตุ ฯ
[๔๑๕] 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 ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๑๖] อโลโภ อพฺยากตมูล ฯเปฯ อโทโส อพฺยากตมูล
ฯเปฯ อโมโห อพฺยากตมูล ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
อฏ มหาวิปากา ฯ
__________
[๔๑๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปูปปตฺตยิ า
มคฺค ภาเวติ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
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โหติ ฯเปฯ 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 ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ กตเม
ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย รูปปู ปตฺติยา มคฺค ภาเวติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
รูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สุขสฺส จ
ปหานา ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
____________________
รูปาวจรวิปากา ฯ
[๔๑๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
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อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส กมฺมสฺส
กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๑๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส
กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปูปปตฺติยา
มคฺค ภาเวติ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
อากิฺจฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส กุสลสฺส
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กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม อากิฺจฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๑] 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
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว อรูปาวจรสฺส
กุสลสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา อุปจิตตฺตา วิปาก สพฺพโส
อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
อรูปาวจรวิปากา ฯ
_____________
[๔๒๒] 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
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อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ 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 อฺินฺทฺริย โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๓] 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 ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อนิมิตฺต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อฺินฺทฺริย โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๔] 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 ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
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ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ ปฺินฺทฺริย โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท
ทนฺธาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺตนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ
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สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ อนิมิตฺตนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
สุทฺธิกปฏิปทา ฯ
[๔๒๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา
ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา
ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
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วิหรติ อนิมติ ฺต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๒๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา
ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา8
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ สฺุตนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ อนิมติ ฺตนฺติ วิปาโก
ฯเปฯ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
สุทฺธิกสฺุต ฯ
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[๔๓๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ 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
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
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ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๔] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุตนฺติ
กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ
วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
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ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฯเปฯ สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
สฺุต ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฯเปฯ ทุติย
ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม
ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
สฺุตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุตนฺติ
กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อนิมิตฺตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุตนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
สฺุตปฏิปทา ฯ
[๔๓๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
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[๔๓๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อนิมิตฺต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๓๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
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ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ
อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ อนิมิตฺตนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ สฺุตนฺติ วิปาโก
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
สุทฺธิกอปฺปณิหิต ฯ
[๔๔๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหติ  ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส
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กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อนิมิตฺต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๒] 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 อปฺปณิหิต ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ 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 ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺตยิ า วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน
ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน
ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล
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ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๔] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต
ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อปฺปณิหิตนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อนิมิตฺตนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิตนฺติ
กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุตนฺติ วิปาโก ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
อปฺปณิหิตปฏิปทา ฯ
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[๔๔๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
มคฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สติปฏาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร
สมฺมปฺปธาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร อินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร พล ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร โพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สจฺจ ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สมถ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ธมฺม ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ขนฺธ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อายตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ธาตุ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อาหาร ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ผสฺส ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เวทน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สฺ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เจตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร จิตฺต 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 ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส จิตฺตสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวจิ ฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ฯเปฯ อนิมิตฺต ฯเปฯ อปฺปณิหิต ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯเปฯ
วีสติ มหานยา ฯ
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[๔๔๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๗] 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 ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
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ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๔๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ
กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล
ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ
วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล
ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ
วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
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ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ
อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
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สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
[๔๕๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ"
สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
[๔๕๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส
ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
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[๔๕๔] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ
สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ
กุสล ฯเปฯ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
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ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๗] 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 สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา
วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
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ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๕๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อนิมิตฺต
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ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท ขิปปฺ าภิฺ อปฺปณิหิต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิต
ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺย
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ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๒] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา ตสฺเสว
โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย
ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๓] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล
ฯเปฯ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ อปฺปณิหิต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก
ฯเปฯ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สฺุต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
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อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๔] 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 อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา
วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
[๔๖๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
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[๔๖๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร ฌาน
ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย ภูมิยา
ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา กุสลา
ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส ฌานสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา วิปาก
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ
ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม ฌาน ฯเปฯ
ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต
ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ
อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ
สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
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ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๖๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย ปมาย
ภูมิยา ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ ทุติย
ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน ฯเปฯ ปม
ฌาน ฯเปฯ ปฺจม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ สุขาปฏิปท
ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อนิมิตฺต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ กุสล ฯเปฯ
สุขาปฏิปท ขิปฺปาภิฺ สฺุต ฉนฺทาธิปเตยฺยนฺติ วิปาโก ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
[๔๖๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร มคฺค
ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สติปฏาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร
สมฺมปฺปธาน ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯเปฯ
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โลกุตฺตร อินฺทฺริย ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร พล ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร โพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร สจฺจ ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สมถ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร ธมฺม ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ขนฺธ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อายตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ธาตุ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร อาหาร ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร ผสฺส ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เวทน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร สฺ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตร เจตน ภาเวติ ฯเปฯ
โลกุตฺตร จิตฺต ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ ทิฏิคตาน ปหานาย
ปมาย ภูมยิ า ปตฺติยา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกขฺ าปฏิปท ทนฺธาภิฺ ฉนฺทาธิปเตยฺย ตสฺมึ
สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา
กุสลา ตสฺเสว โลกุตฺตรสฺส กุสลสฺส จิตฺตสฺส กตตฺตา ภาวิตตฺตา
วิปาก วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ทุกฺขาปฏิปท ทนฺธาภิฺ สฺุต ฯเปฯ อนิมิตฺต ฯเปฯ
อปฺปณิหิต ฉนฺทาธิปเตยฺย ฯเปฯ วิรยิ าธิปเตยฺย ฯเปฯ จิตฺตาธิปเตยฺย
ฯเปฯ วีมสาธิปเตยฺย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
ปมมคฺควิปาโก ฯ
[๔๗๐] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย โลกุตฺตร
ฌาน ภาเวติ นิยฺยานิก อปจยคามึ กามราคพฺยาปาทาน ตนุภาวาย
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ทุติยาย ภูมิยา ปตฺติยา ฯเปฯ กามราคพฺยาปาทาน อนวเสสปฺปหานาย
ตติยาย ภูมิยา ปตฺติยา ฯเปฯ รูปราค อรูปราค มาน อุทฺธจฺจอวิชฺชาย
อนวเสสปฺปหานาย จตุตฺถาย ภูมิยา ปตฺตยิ า วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ทุกฺขาปฏิปท
ทนฺธาภิฺ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อฺินฺทฺริย โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ 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 อฺาตาวินฺทฺริย
โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๗๑] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย อฺาตาวินฺทฺริย โหติ ยา เตส
อฺาตาวีน ธมฺมาน อฺา 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
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ปฺารตน อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อิท ตสฺมึ สมเย อฺาตาวินฺทฺริย โหติ
ฯเปฯ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
โลกุตฺตรวิปาโก ฯ
__________
[๔๗๒] 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 ผสฺโส โหติ เวทนา
โหติ สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ ทุกฺข โหติ
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ ทุกฺขินฺทฺรยิ  โหติ ชีวิตินฺทฺริย
โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๗๓] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯ
กตมา ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ย ตสฺมึ สมเย
ตชฺชากายวิฺาณธาตุสมฺผสฺสช
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กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช
อสาต ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อย
ตสฺมึ สมเย เวทนา โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย ทุกฺข โหติ
ย ตสฺมึ สมเย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช อสาต
ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท ตสฺมึ
สมเย ทุกฺข โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย ทุกฺขินฺทฺริย โหติ
ย ตสฺมึ สมเย กายิก อสาต กายิก ทุกฺข กายสมฺผสฺสช อสาต
ทุกฺข เวทยิต กายสมฺผสฺสชา อสาตา ทุกฺขา เวทนา อิท ตสฺมึ
สมเย ทุกฺขนิ ฺทฺริย โหติ ฯเปฯ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๗๔] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา กายวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๗๕] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทรฺ ิย เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป
อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ
เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย
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สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๗๖] 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 ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ
สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร
โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๗๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนธาตุ โหติ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๗๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทรฺ ิย เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น
ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา
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วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๗๙] 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 ผสฺโส โหติ เวทนา โหติ
สฺา โหติ เจตนา โหติ จิตฺต โหติ วิตกฺโก โหติ วิจาโร
โหติ อุเปกฺขา โหติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๘๐] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๘๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทฺริย เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา เปตฺวา
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เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
อกุสลวิปากา อพฺยากตา ฯ
[๔๘๒] 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ มนินฺทฺริย โหติ
อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย
อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อพฺยากตา ฯ
[๔๘๓] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ตีณินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนธาตุ โหติ เอก
ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๘๔] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส เจตนา
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วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา ชีวิตินฺทฺริย เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา
เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย
ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๘๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย มโนวิฺาณธาตุ
อุปฺปนฺนา โหติ กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา
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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ
สมาธินฺทฺริย โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ โสมนสฺสินฺทฺริย โหติ ชีวติ ินฺทฺริย
โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๘๖] กตโม ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ โย ตสฺมึ สมเย
ผสฺโส ผุสนา สมฺผุสนา สมฺผุสิตตฺต อย ตสฺมึ สมเย ผสฺโส
โหติ ฯเปฯ กตมา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ยา
ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป
อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทรฺ ิย สมาธิพล อย ตสฺมึ สมเย
จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ ฯเปฯ กตม ตสฺมึ สมเย วิริยินฺทฺรยิ 
โหติ โย ตสฺมึ สมเย เจตสิโก วิริยารมฺโภ นิกกฺ โม ปรกฺกโม
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อุยฺยาโม วายาโม อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหี ถาโม ธิติ อสิถลิ ปรกฺกมตา
อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา ธุรสมฺปคฺคาโห วิริย วิริยินฺทฺริย
วิริยพล อิท ตสฺมึ สมเย วิริยินฺทฺรยิ  โหติ ฯ กตม ตสฺมึ
สมเย สมาธินฺทฺริย โหติ ยา ตสฺมึ สมเย จิตฺตสฺส ิติ สณฺิติ
อวฏิติ อวิสาหาโร อวิกฺเขโป อวิสาหฏมานสตา สมโถ สมาธินฺทฺริย
สมาธิพล อิท ตสฺมึ สมเย สมาธินทฺ ฺริย โหติ ฯเปฯ เย วา
ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๘๗] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนวิฺาณธาตุ
โหติ เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน
ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโน ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๘๘] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร ปติ จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทรฺ ิย
สมาธินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา
สฺากฺขนฺธ เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
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[๔๘๙] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย 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 จิตฺตสฺเสกคฺคตา โหติ วิริยินฺทฺริย โหติ
สมาธินฺทฺริย โหติ มนินทฺ ฺริย โหติ อุเปกฺขินฺทฺริย โหติ ชีวิตินฺทฺริย
โหติ เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๙๐] ตสฺมึ โข ปน สมเย จตฺตาโร ขนฺธา โหนฺติ ทฺวายตนานิ
โหนฺติ เทฺว ธาตุโย โหนฺติ ตโย อาหารา โหนฺติ ปฺจินฺทฺริยานิ
โหนฺติ เอโก ผสฺโส โหติ ฯเปฯ เอกา มโนวิฺาณธาตุ โหติ
เอก ธมฺมายตน โหติ เอกา ธมฺมธาตุ โหติ เย วา ปน ตสฺมึ
สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา อรูปโ น ธมฺมา อิเม
ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
[๔๙๑] กตโม ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ผสฺโส
เจตนา วิตกฺโก วิจาโร จิตฺตสฺเสกคฺคตา วิริยินฺทรฺ ิย สมาธินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย เย วา ปน ตสฺมึ สมเย อฺเป อตฺถิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
อรูปโน ธมฺมา เปตฺวา เวทนากฺขนฺธ เปตฺวา สฺากฺขนฺธ
เปตฺวา วิฺาณกฺขนฺธ อย ตสฺมึ สมเย สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ
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ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๙๒] 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
ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๙๓] อโลโภ อพฺยากตมูล ฯเปฯ อโทโส อพฺยากตมูล
ฯเปฯ อโมโห อพฺยากตมูล ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
กามาวจรกิริยา ฯ
__________
[๔๙๔] 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 ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป
โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
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[๔๙๕] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา 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 ปฺจม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปวีกสิณ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯเปฯ
รูปาวจรกิรยิ า ฯ
_________
[๔๙๖] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปาวจร}
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน
อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อากาสานฺจายตนสฺาสหคต
สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ
ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๙๗] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปาวจร
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกกฺ มฺม
วิฺาณฺจายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
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อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๙๘] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา ยสฺมึ สมเย อรูปาวจร
ฌาน ภาเวติ กิริย เนว กุสล นากุสล น จ กมฺมวิปาก
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
อากิฺจฺายตนสฺาสหคต สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ
อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๔๙๙] 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 ผสฺโส โหติ
ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๕๐๐] อโลโภ อพฺยากตมูล ฯเปฯ อโทโส อพฺยากตมูล
ฯเปฯ อโมโห อพฺยากตมูล ฯเปฯ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ๑ ฯ
อรูปาวจรกิริยา ฯ
จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ ฯ
_______________
@๑ อย ปาฬิ ปุริมาหิ น สเมติ ปุริมา หิ กามาวจรวิปากกิริยาสุเยว
@ทิสฺสนฺติ น อฺตฺถ ฯ วิจาเรตฺวา คเหตพฺพ ฯ
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รูปกณฺฑ
[๕๐๑] กตเม ธมฺมา อพฺยากตา กุสลากุสลาน ธมฺมาน
วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ เย จ
ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพ จ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๕๐๒] ตตฺถ กตม สพฺพ รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺน จ
มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ สพฺพ รูป ฯ
[๕๐๓] สพฺพ รูป นเหตุ อเหตุก เหตุวิปฺปยุตฺต สปฺปจฺจย
สงฺขต รูป โลกิย สาสว สฺโชนิย คนฺถนิย โอฆนิย โยคนิย
นีวรณิย ปรามฏ อุปาทานิย สงฺกิเลสิก อพฺยากต อนารมฺมณ
อเจตสิก จิตฺตวิปฺปยุตฺต เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺม อสงฺกิลฏิ  สงฺกิเลสิก
นสวิตกฺกสวิจาร
นอวิตกฺกวิจารมตฺต
อวิตกฺกอวิจาร
นปติสหคต นสุขสหคต นอุเปกฺขาสหคต เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพ
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุก เนวอาจยคามินอปจยคามิ
เนวเสกฺขนาเสกฺข ปริตตฺ  กามาวจร นรูปาวจร นอรูปาวจร
ปริยาปนฺน โนอปริยาปนฺน อนิยต อนิยฺยานิก อุปฺปนฺน
ฉหิ วิฺาเณหิ วิฺเยฺย อนิจฺจ ชราภิภูต เอว เอกวิเธน
รูปสงฺคโห ฯ
เอกก ฯ
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[๕๐๔] ทุวิเธน รูปสงฺคโห อตฺถิ รูป อุปาทา อตฺถิ รูป โนอุปาทา
อตฺถิ รูป อุปาทินฺน อตฺถิ รูป อนุปาทินฺน อตฺถิ รูป อุปาทินฺนุปาทานิย
อตฺถิ รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ รูป สนิทสฺสน อตฺถิ รูป อนิทสฺสน
อตฺถิ รูป สปฺปฏิฆ อตฺถิ รูป อปฺปฏิฆ อตฺถิ รูป อินฺทฺริย อตฺถิ รูป
นอินฺทฺริย อตฺถิ รูป มหาภูต อตฺถิ รูป นมหาภูต อตฺถิ รูป วิฺตฺติ
อตฺถิ รูป นวิฺตฺติ อตฺถิ รูป จิตฺตสมุฏาน อตฺถิ รูป นจิตฺตสมุฏาน
อตฺถิ รูป จิตฺตสหภุ อตฺถิ รูป นจิตฺตสหภุ อตฺถิ รูป จิตฺตานุปริวตฺติ
อตฺถิ รูป นจิตฺตานุปริวตฺติ อตฺถิ รูป อชฺฌตฺติก อตฺถิ รูป พาหิร อตฺถิ
รูป โอฬาริก อตฺถิ รูป สุขุม อตฺถิ รูป ทูเร อตฺถิ รูป สนฺติเก ฯ อตฺถิ
รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ อตฺถิ
รูป จกฺขุสมฺผสฺสชายเวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ เจตนาย
ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ อตฺถิ รูป จกฺขุวิฺาณสฺส นวตฺถุ
อตฺถิ รูป โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส
ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ อตฺถิ รูป กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ
อตฺถิ รูป กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ
เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส วตฺถุ อตฺถิ รูป กายวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ฯ อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
นอารมฺมณ อตฺถิ รูป จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ
สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณ
อตฺถิ รูป จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ อตฺถิ รูป โสตสมฺผสฺสสฺส
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ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส
อารมฺมณ อตฺถิ รูป กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ อตฺถิ
รูป กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ เจตนาย
ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส อารมฺมณ อตฺถิ รูป กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ
อตฺถิ รูป จกฺขายตน อตฺถิ รูป นจกฺขายตน อตฺถิ รูป
โสตายตน อตฺถิ รูป นโสตายตน อตฺถิ รูป ฆานายตน ฯเปฯ
ชิวฺหายตน ฯเปฯ กายายตน อตฺถิ รูป นกายายตน อตฺถิ รูป
รูปายตน อตฺถิ รูป นรูปายตน อตฺถิ รูป สทฺทายตน ฯเปฯ คนฺธายตน
ฯเปฯ รสายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อตฺถิ รูป นโผฏพฺพายตน ฯ
อตฺถิ รูป จกฺขุธาตุ อตฺถิ รูป นจกฺขุธาตุ อตฺถิ รูป โสตธาตุ
ฯเปฯ ฆานธาตุ ฯเปฯ ชิวฺหาธาตุ ฯเปฯ กายธาตุ อตฺถิ
รูป นกายธาตุ อตฺถิ รูป รูปธาตุ อตฺถิ รูป นรูปธาตุ อตฺถิ รูป
สทฺทธาตุ ฯเปฯ คนฺธธาตุ ฯเปฯ รสธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุ
อตฺถิ รูป นโผฏพฺพธาตุ ฯ อตฺถิ รูป จกฺขุนฺทฺริย อตฺถิ รูป นจกฺขุนฺทฺริย
อตฺถิ รูป โสตินฺทฺริย ฯเปฯ ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ ชิวฺหินฺทฺรยิ 
ฯเปฯ กายินทฺ ฺริย อตฺถิ รูป นกายินทฺ ฺริย อตฺถิ รูป อิตฺถินฺทฺรยิ 
อตฺถิ รูป นอิตฺถินฺทฺริย อตฺถิ รูป ปุริสินฺทฺริย อตฺถิ รูป
นปุริสินฺทฺริย อตฺถิ รูป ชีวิตินฺทฺริย อตฺถิ รูป นชีวิตนิ ฺทฺริย ฯ อตฺถิ
รูป กายวิฺตฺติ อตฺถิ รูป นกายวิฺตฺติ อตฺถิ รูป วจีวิฺตฺติ อตฺถิ รูป
นวจีวิฺตฺติ อตฺถิ รูป อากาสธาตุ อตฺถิ รูป นอากาสธาตุ อตฺถิ
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รูป อาโปธาตุ อตฺถิ รูป นอาโปธาตุ อตฺถิ รูป รูปสฺส ลหุตา อตฺถิ
รูป รูปสฺส นลหุตา อตฺถิ รูป รูปสฺส มุทุตา อตฺถิ รูป รูปสฺส นมุทุตา
อตฺถิ รูป รูปสฺส กมฺมฺตา อตฺถิ รูป รูปสฺส นกมฺมฺตา อตฺถิ
รูป รูปสฺส อุปจโย อตฺถิ รูป รูปสฺส นอุปจโย อตฺถิ รูป รูปสฺส สนฺตติ
อตฺถิ รูป รูปสฺส นสนฺตติ อตฺถิ รูป รูปสฺส ชรตา อตฺถิ รูป รูปสฺส นชรตา
อตฺถิ รูป รูปสฺส อนิจฺจตา อตฺถิ รูป รูปสฺส นอนิจฺจตา อตฺถิ รูป กพฬึกาโร
อาหาโร อตฺถิ รูป น กพฬึกาโร อาหาโร เอว ทุวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ทุก ฯ
[๕๐๕] ติวิเธน รูปสงฺคโห ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อุปาทา ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ อุปาทา อตฺถิ โนอุปาทา ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อุปาทินฺน
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อุปาทินฺน อตฺถิ อนุปาทินฺน ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก
ต อุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อนิทสฺสน ยนฺต รูป พาหิร
ต อตฺถิ สนิทสฺสน อตฺถิ อนิทสฺสน ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต สปฺปฏิฆ ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อินฺทฺริย
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อินฺทฺริย อตฺถิ นอินฺทฺริย ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก
ตนมหาภูต ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต ยนฺต
รูป อชฺฌตฺติก ต นวิฺตฺติ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ วิฺตฺติ อตฺถิ
นวฺตฺติ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นจิตฺตสมุฏาน ยนฺต รูป พาหิร ต
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อตฺถิ จิตฺตสมุฏาน อตฺถิ นจิตฺตสมุฏาน ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นจิตฺตสหภุ
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ จิตฺตสหภุ อตฺถิ นจิตฺตสหภุ ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต นจิตฺตานุปริวตฺติ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ จิตฺตานุปริวตฺติ
อตฺถิ นจิตฺตานุปริวตฺติ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต โอฬาริก ยนฺต รูป พาหิร
ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต สนฺติเก ยนฺต
รูป พาหิร ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ยนฺต รูป พาหิร ต จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
นวตฺถุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ อตฺถิ
จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย
ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ อตฺถิ
จกฺขุวิฺาณสฺส นวตฺถุ ยนฺต รูป พาหิร ต โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ
ฆานสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ กายสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ อตฺถิ กายสมฺผสฺสสฺส
นวตฺถุ ยนฺต รูป พาหิร ต กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย
ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส นวตฺถุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก
ตอตฺถิกายวิฺาณสฺส วตฺถุ อตฺถิกายวิฺาณสฺส นวตฺถุ ฯ ยนฺต
รูปอชฺฌตฺติก ต จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ยนฺต รูปพาหิร ต อตฺถิ
จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ อตฺถิ จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ยนฺต
รูป อชฺฌตฺตกิ  ต จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ
เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ยนฺต รูป พาหิร ต
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อตฺถิ จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณ อตฺถิ จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ
ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ยนฺต รูป พาหิร
ต อตฺถิ กายสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ อตฺถิ กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย
ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ กายวิฺาณสฺส อารมฺมณ อตฺถิ กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ
ยนฺต รูป พาหิร ต นจกฺขายตน ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต
อตฺถิ จกฺขายตน อตฺถิ นจกฺขายตน ยนฺต รูป พาหิร ต นโสตายตน
ฯเปฯ นฆานายตน ฯเปฯ นชิวฺหายตน ฯเปฯ นกายายตน
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ กายายตน อตฺถิ นกายายตน ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต นรูปายตน ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปายตน อตฺถิ นรูปายตน
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นสทฺทายตน ฯเปฯ นคนฺธายตน ฯเปฯ
นรสายตน ฯเปฯ นโผฏพฺพายตน ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ โผฏพฺพายตน
อตฺถิ นโผฏพฺพายตน ฯ ยนฺต รูป พาหิร ต นจกฺขุธาตุ ยนฺต
รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ จกฺขุธาตุ อตฺถิ นจกฺขุธาตุ ยนฺต รูป พาหิร ต
นโสตธาตุ ฯเปฯ นฆานธาตุ ฯเปฯ นชิวฺหาธาตุ ฯเปฯ นกายธาตุ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ กายธาตุ อตฺถิ นกายธาตุ ยนฺต
รูป อชฺฌตฺติก ต นรูปธาตุ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปธาตุ อตฺถิ นรูปธาตุ
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นสทฺทธาตุ ฯเปฯ นคนฺธธาตุ ฯเปฯ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 190

นรสธาตุ ฯเปฯ นโผฏพฺพธาตุ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ โผฏพฺพธาตุ
อตฺถิ นโผฏพฺพธาตุ ฯ ยนฺต รูป พาหิร ต นจกฺขุนฺทฺริย ยนฺต
รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ จกฺขุนฺทฺริย อตฺถิ นจกฺขุนฺทฺริย ยนฺต รูป พาหิร
ต นโสตินฺทฺริย ฯเปฯ นฆานินฺทฺริย ฯเปฯ นชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ
นกายินฺทฺริย ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต อตฺถิ กายินฺทฺริย อตฺถิ นกายินฺทฺริย
ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นอิตฺถินฺทฺริย ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ
อิตฺถินฺทฺริย อตฺถิ นอิตฺถนิ ฺทฺริย ยนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  ต นปุริสินทฺ ฺริย
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ ปุริสินฺทฺริย อตฺถิ นปุริสินทฺ ฺริย ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต นชีวิตินฺทฺริย ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ ชีวิตินฺทฺริย อตฺถิ
นชีวิตินฺทฺริย ฯ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นกายวิฺตฺติ ยนฺต รูป พาหิร ต
อตฺถิ กายวิฺตฺติ อตฺถิ นกายวิฺตฺติ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นวจีวิฺตฺติ
ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ วจีวิฺตฺติ อตฺถิ นวจีวิฺตฺติ ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต นอากาสธาตุ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ อากาสธาตุ อตฺถิ
นอากาสธาตุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต นอาโปธาตุ ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ
อาโปธาตุ อตฺถิ นอาโปธาตุ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต รูปสฺส นลหุตา ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส ลหุตา อตฺถิ รูปสฺส นลหุตา ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก
ต รูปสฺส นมุทุตา ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส มุทุตา อตฺถิ รูปสฺส
นมุทุตา ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต รูปสฺส นกมฺมฺตา ยนฺต รูป พาหิร
ต อตฺถิ รูปสฺส กมฺมฺตา อตฺถิ รูปสฺส นกมฺมฺตา ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต รูปสฺส นอุปจโย ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส อุปจโย
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อตฺถิ รูปสฺส นอุปจโย ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต รูปสฺส นสนฺตติ ยนฺต
รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส สนฺตติ อตฺถิ รูปสฺส นสนฺตติ ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก
ต รูปสฺส นชรตา ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส ชรตา อตฺถิ
รูปสฺส นชรตา ยนฺต รูป อชฺฌตฺติก ต รูปสฺส นอนิจฺจตา ยนฺต รูป
พาหิร ต อตฺถิ รูปสฺส อนิจฺจตา อตฺถิ รูปสฺส นอนิจฺจตา ยนฺต รูป
อชฺฌตฺติก ต น กพฬึกาโร อาหาโร ยนฺต รูป พาหิร ต อตฺถิ กพฬึกาโร
อาหาโร อตฺถิ น กพฬึกาโร อาหาโร เอว ติวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ติก ฯ
[๕๐๖] จตุพฺพิเธน รูปสงฺคโห ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺน
อตฺถิ อนุปาทินฺน ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺน อตฺถิ
อนุปาทินฺน ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ อุปาทินฺนุปาทานิย อตฺถิ
อนุปาทินฺนุปาทานิย ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ
ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป อุปาทา
ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป อนุปาทา ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ
สุขุม ยนฺต รูป อุปาทา ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ยนฺต รูป อนุปาทา
ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ยนฺต รูป อุปาทินฺน ต อตฺถิ สนิทสฺสน
อตฺถิ อนิทสฺสน ยนฺต รูป อนุปาทินฺน ต อตฺถิ สนิทสฺสน อตฺถิ อนิทสฺสน
ยนฺต รูป อุปาทินฺน ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป อนุปาทินฺน
ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป อุปาทินฺน ต อตฺถิ มหาภูต
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อตฺถิ นมหาภูต ยนฺต รูป อนุปาทินฺน ต อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต
ยนฺต รูป อุปาทินฺน ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป อนุปาทินฺน ต
อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขมุ  ยนฺต รูป อุปาทินฺน ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ
สนฺติเก ยนฺต รูป อนุปาทินฺน ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ยนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ สนิทสฺสน อตฺถิ อนิทสฺสน ยนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ สนิทสฺสน อตฺถิ อนิทสฺสน ยนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิ อปฺปฏิฆ ยนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต ยนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต ยนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ยนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ยนฺต รูป สปฺปฏิฆ ต อตฺถิ อินฺทรฺ ิย
อตฺถิ นอินฺทรฺ ิย ยนฺต รูป อปฺปฏิฆ ต อตฺถิ อินฺทฺริย อตฺถิ นอินฺทรฺ ิย
ยนฺต รูป สปฺปฏิฆ ต อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต ยนฺต รูป อปฺปฏิฆ ต
อตฺถิ มหาภูต อตฺถิ นมหาภูต ฯ ยนฺต รูป อินทฺ ฺริย ต อตฺถิ โอฬาริก
อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป นอินฺทฺริย ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต
รูป อินฺทรฺ ิย ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ยนฺต รูป นอินฺทฺริย ต อตฺถิ
ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ยนฺต รูป มหาภูต ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต
รูป นมหาภูต ต อตฺถิ โอฬาริก อตฺถิ สุขุม ยนฺต รูป มหาภูต ต อตฺถิ ทูเร
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อตฺถิ สนฺติเก ยนฺต รูป นมหาภูต ต อตฺถิ ทูเร อตฺถิ สนฺติเก ฯ ทิฏ
สุต มุต วิฺาต รูป เอว จตุพฺพิเธน รูปสงฺคโห ฯ
จตุกฺก ฯ
[๕๐๗] ปฺจวิเธน รูปสงฺคโห ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ ยฺจ รูป อุปาทา เอว ปฺจวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ปฺจก ฯ
[๕๐๘] ฉพฺพิเธน รูปสงฺคโห จกฺขุวิฺเยฺย รูป โสตวิฺเยฺย
รูป ฆานวิฺเยฺย รูป ชิวฺหาวิฺเยฺย รูป กายวิฺเยฺย รูป มโนวิฺเยฺย
รูป เอว ฉพฺพิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ฉกฺก ฯ
[๕๐๙] สตฺตวิเธน รูปสงฺคโห จกฺขุวิฺเยฺย รูป โสตวิฺเยฺย
รูป ฆานวิฺเยฺย รูป ชิวฺหาวิฺเยฺย รูป กายวิฺเยฺย รูป
มโนธาตุวิฺเยฺย รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป เอว สตฺตวิเธน
รูปสงฺคโห ฯ
สตฺตก ฯ
[๕๑๐] อฏวิเธน รูปสงฺคโห จกฺขุวิฺเยฺย รูป โสตวิฺเยฺย
รูป ฆานวิฺเยฺย รูป ชิวฺหาวิฺเยฺย รูป กายวิฺเยฺย รูป อตฺถิ
สุขสมฺผสฺส อตฺถิ ทุกฺขสมฺผสฺส มโนธาตุวิฺเยฺย รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป เอว อฏวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
อฏก ฯ
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[๕๑๑] นววิเธน รูปสงฺคโห จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺรยิ  อิตฺถินทฺ ฺริย ปุรสิ ินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย ยฺจ รูป นอินฺทฺริย เอว นววิเธน รูปสงฺคโห ฯ
นวก ฯ
[๕๑๒] ทสวิเธน รูปสงฺคโห จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺรยิ  อิตฺถินทฺ ฺริย ปุรสิ ินฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย นอินฺทฺริย รูป อตฺถิ สปฺปฏิฆ อตฺถิอปฺปฏิฆ เอว ทสวิเธน
รูปสงฺคโห ฯ
ทสก ฯ
[๕๑๓] เอกาทสวิเธน รูปสงฺคโห จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน
โผฏพฺพายตน ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน
เอว เอกาทสวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
เอกาทสก ฯ
มาติกา ฯ
[๕๑๔] สพฺพ รูป นเหตุเมว อเหตุกเมว เหตุวิปฺปยุตฺตเมว
สปฺปจฺจยเมว สงฺขตเมว รูปเมว โลกิยเมว สาสวเมว สฺโชนิยเมว
คนฺถนิยเมว โอฆนิยเมว โยคนิยเมว นีวรณิยเมว ปรามฏเมว
อุปาทานิยเมว สงฺกิเลสิกเมว อพฺยากตเมว อนารมฺมณเมว อเจตสิกเมว
จิตฺตวิปฺปยุตฺตเมว เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมเมว อสงฺกิลฏิ สงฺกิเลสิกเมว
นสวิตกฺกสวิจารเมว นอวิตกฺกวิจารมตฺตเมว อวิตกฺกอวิจารเมว
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นปติสหคตเมว
นสุขสหคตเมว
นอุเปกฺขาสหคตเมว
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเมว เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกเมว
เนวอาจยคามินอปจยคามิเมว เนวเสกฺขนาเสกฺขเมว
ปริตฺตเมว กามาวจรเมว นรูปาวจรเมว นอรูปาวจรเมว ปริยาปนฺนเมว
โนอปริยาปนฺนเมว อนิยตเมว อนิยฺยานิกเมว อุปฺปนฺน
ฉหิ วิฺาเณหิ วิฺเยฺยเมว อนิจฺจเมว ชราภิภูตเมว เอว
เอกวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
เอกกนิทฺเทโส ฯ
[๕๑๕] กตมนฺต รูป อุปาทา จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน
อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
อากาสธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจจฺ ตา
กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
[๕๑๖] กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เยน
จกฺขุนา อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ปสฺสิ
วา ปสฺสติ วา ปสฺสิสฺสติ วา ปสฺเส วา จกฺขขเปต จกฺขายตนเปต
จกฺขุธาตุเปสา จกฺขุนฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา
สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต เนตฺตเปต นยนเปต
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โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป จกฺขายตน ฯ
กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ จกฺขุมฺหิ
อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ปฏิหฺิ วา
ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา จกฺขขเปต
จกฺขายตนเปต จกฺขุธาตุเปสา จกฺขุนฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา
สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต เนตฺตเปต นยนเปต
โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป จกฺขายตน ฯ
กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย จกฺขุ
อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ รูปมฺหิ สนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ
วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา จกฺขขเปต
จกฺขายตนเปต จกฺขุธาตุเปสา จกฺขุนฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา
สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต เนตฺตเปต นยนเปต
โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป จกฺขายตน ฯ
กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย จกฺขุ
นิสฺสาย รูป อารพฺภ จกฺขุสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย จกฺขุ นิสสฺ าย รูป อารพฺภ
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ
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จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช
วา ฯเปฯ ย จกฺขุ นิสฺสาย รูปารมฺมโณ จกฺขุสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ย จกฺขุ นิสฺสาย รูปารมฺมณา จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปปฺ ชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา จกฺขขเปต จกฺขายตนเปต
จกฺขุธาตุเปสา จกฺขุนฺทฺรยิ เปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต เนตฺตเปต นยนเปต โอริมนฺตีรเปต
สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป จกฺขายตน ฯ
[๕๑๗] กตมนฺต รูป โสตายตน ย โสต จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เยน
โสเตน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน สทฺท อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ สุณิ
วา สุณาติ วา สุณิสฺสติ วา สุเณ วา โสตเปต โสตายตนเปต
โสตธาตุเปสา โสตินฺทรฺ ยิ เปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส
อิทนฺต รูป โสตายตน ฯ กตมนฺต รูป โสตายตน ย โสต จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ โสตมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ สทฺโท
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา
ปฏิหฺเ วา โสตเปต โสตายตนเปต โสตธาตุเปสา โสตินทฺ ฺริยเปต
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โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต
วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป โสตายตน ฯ
กตมนฺต รูป โสตายตน ย โสต จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย โสต
อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ สทฺทมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ
วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา โสตเปต
โสตายตนเปต โสตธาตุเปสา โสตินทฺ ฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา
สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ
คาโมเปโส อิทนฺต รูป โสตายตน ฯ กตมนฺต รูป โสตายตน
ย โสต จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย โสต นิสสฺ าย สทฺท อารพฺภ โสตสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ย โสต นิสฺสาย สทฺท อารพฺภ โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ โสตวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา
อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ วา อุปปฺ ชฺเช วา ฯเปฯ ย โสต
นิสฺสาย สทฺทารมฺมโณ โสตสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย โสต นิสสฺ าย สทฺทารมฺมณา
โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา
ฯเปฯ โสตวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ วา
อุปฺปชฺเช วา โสตเปต โสตายตนเปต โสตธาตุเปสา โสตินฺทรฺ ิยเปต
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โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต
โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป โสตายตน ฯ
[๕๑๘] กตมนฺต รูป ฆานายตน ย ฆาน จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เยน
ฆาเนน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน คนฺธ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ฆายิ
วา ฆายติ วา ฆายิสฺสติ วา ฆาเย วา ฆานเปต ฆานายตนเปต
ฆานธาตุเปสา ฆานินฺทฺรยิ เปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส
อิทนฺต รูป ฆานายตน ฯ กตมนฺต รูป ฆานายตน ย ฆาน
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ ฆานมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ คนฺโธ อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา
ปฏิหฺเ วา ฆานเปต ฆานายตนเปต ฆานธาตุเปสา ฆานินฺทฺริยเปต
โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต
วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป ฆานายตน ฯ
กตมนฺต รูป ฆานายตน ย ฆาน จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย ฆาน
อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ คนฺธมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ
วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา ฆานเปต
ฆานายตนเปต ฆานธาตุเปสา ฆานินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 200

สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ
คาโมเปโส อิทนฺต รูป ฆานายตน ฯ กตมนฺต รูป ฆานายตน
ย ฆาน จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย ฆาน นิสสฺ าย คนฺธ อารพฺภ ฆานสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ย ฆาน นิสฺสาย คนฺธ อารพฺภ ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปปฺ ชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย ฆาน นิสฺสาย
คนฺธารมฺมโณ ฆานสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปปฺ ชฺชิสฺสติ
วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย ฆาน นิสฺสาย คนฺธารมฺมณา
ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ
ฆานวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา
อุปฺปชฺเช วา ฆานเปต ฆานายตนเปต ฆานธาตุเปสา ฆานินฺทฺริยเปต
โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต
โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป ฆานายตน ฯ
[๕๑๙] กตมนฺต รูป ชิวฺหายตน ยา ชิวฺหา จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ยาย
ชิวฺหาย อนิทสฺสนาย สปฺปฏิฆาย รส อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ สายิ วา
สายติ วา สายิสฺสติ วา สาเย วา ชิวฺหาเปสา ชิวฺหายตนเปต
ชิวฺหาธาตุเปสา ชิวฺหินฺทรฺ ิยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
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ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ
คาโมเปโส อิทนฺต รูป ชิวฺหายตน ฯ กตมนฺต รูป ชิวฺหายตน ยา
ชิวฺหา จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ยาย ชิวฺหาย อนิทสฺสนาย สปฺปฏิฆาย รโส
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ
วา ปฏิหฺเ วา ชิวฺหาเปสา ชิวฺหายตนเปต ชิวฺหาธาตุเปสา
ชิวฺหินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต
เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต
รูป ชิวฺหายตน ฯ กตมนฺต รูป ชิวฺหายตน ยา ชิวฺหา จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ยา ชิวฺหา อนิทสฺสนา สปฺปฏิฆา รสมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ
สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา
ปฏิหฺเ วา ชิวฺหาเปสา ชิวฺหายตนเปต ชิวฺหาธาตุเปสา ชิวฺหินฺทฺริยเปต
โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต
วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป ชิวฺหายตน ฯ
กตมนฺต รูป ชิวฺหายตน ยา ชิวฺหา จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย ชิวฺห
นิสฺสาย รส อารพฺภ ชิวฺหาสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย ชิวฺห นิสสฺ าย รส อารพฺภ
ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ
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ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา
อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย ชิวฺห นิสฺสาย รสารมฺมโณ ชิวฺหาสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา
ย ชิวฺห นิสฺสาย รสารมฺมณา ชิวหฺ าสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา
อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ชิวฺหาเปสา
ชิวฺหายตนเปต ชิวฺหาธาตุเปสา ชิวฺหินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา
สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต
สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป ชิวฺหายตน ฯ
[๕๒๐] กตมนฺต รูป กายายตน โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เยน
กาเยน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน โผฏพฺพ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ผุสิ
วา ผุสติ วา ผุสิสฺสติ วา ผุเส วา กาโยเปโส กายายตนเปต
กายธาตุเปสา กายินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส
อิทนฺต รูป กายายตน ฯ กตมนฺต รูป กายายตน โย กาโย
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ กายมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ โผฏพฺโพ
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ
วา ปฏิหฺเ วา กาโยเปโส กายายตนเปต กายธาตุเปสา
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กายินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส ปณฺฑรเปต
เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต
รูป กายายตน ฯ กตมนฺต รูป กายายตน โย กาโย จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ โย กาโย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ โผฏพฺพมฺหิ
อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ
วา ปฏิหฺเ วา กาโยเปโส กายายตนเปต กายธาตุเปสา
กายินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส
อิทนฺต รูป กายายตน ฯ กตมนฺต รูป กายายตน โย กาโย
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย ปสาโท อตฺตภาวปริยาปนฺโน อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ย กาย นิสฺสาย โผฏพฺพ อารพฺภ กายสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ย กาย นิสสฺ าย โผฏพฺพ อารพฺภ กายสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา
อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ วา อุปปฺ ชฺเช วา ฯเปฯ ย กาย
นิสฺสาย โผฏพฺพารมฺมโณ กายสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปปฺ ชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย กาย นิสฺสาย
โผฏพฺพารมฺมณา กายสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ
เจตนา ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
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อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา กาโยเปโส กายายตนเปต กายธาตุเปสา
กายินฺทฺริยเปต โลโกเปโส ทฺวาราเปสา สมุทฺโทเปโส
ปณฺฑรเปต เขตฺตเปต วตฺถถเปต โอริมนฺตีรเปต สฺุโ คาโมเปโส
อิทนฺต รูป กายายตน ฯ
[๕๒๑] กตมนฺต รูป รูปายตน ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ นีล ปตก โลหิตก
โอทาต กาฬก มฺเชฏก หริ หริวณฺณ อมฺพงฺกุรวณฺณ ทีฆ
รสฺส อณณ ถูล วฏฏ ปริมณฺฑล จตุรส ฉฬล อฏส โสฬสส นินฺน
ถล ฉายา อาตโป อาโลโก อนฺธกาโร อพฺภา มหิกา ธูโม รโช
จนฺทมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา สุริยมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา ตารกรูปาน
วณฺณนิภา อาทาสมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา มณิสงฺขมุตฺตาเวฬุริยสฺส
วณฺณนิภา ชาตรูปรชตสฺส วณฺณนิภา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ
รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
ย รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ จกฺขุนา อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน ปสฺสิ
วา ปสฺสติ วา ปสฺสิสฺสติ วา ปสฺเส วา รูปเปต รูปายตนเปต
รูปธาตุเปสา อิทนฺต รูป รูปายตน ฯ กตมนฺต รูป รูปายตน
ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
นีล ปตก โลหิตก โอทาต กาฬก มฺเชฏก หริ หริวณฺณ
อมฺพงฺกุรวณฺณ ทีฆ รสฺส อณณ ถูล วฏฏ ปริมณฺฑล จตุรส
ฉฬส อฏส โสฬสส นินฺน ถล ฉายา อาตโป อาโลโก
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อนฺธกาโร อพฺภา มหิกา ธูโม รโช จนฺทมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา
สุริยมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา ตารกรูปาน วณฺณนิภา อาทาสมณฺฑลสฺส
วณฺณนิภา มณิสงฺขมุตฺตาเวฬุริยสฺส วณฺณนิภา ชาตรูปรชตสฺส
วณฺณนิภา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ยมฺหิ รูปมฺหิ สนิทสฺสนมฺหิ
สปฺปฏิฆมฺหิ จกฺขุ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ
วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา รูปเปต รูปายตนเปต
รูปธาตุเปสา อิทนฺต รูป รูปายตน ฯ กตมนฺต รูป รูปายตน
ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
นีล ปตก โลหิตก โอทาต กาฬก มฺเชฏก หริ หริวณฺณ
อมฺพงฺกุรวณฺณ ทีฆ รสฺส อณณ ถูล วฏฏ ปริมณฺฑล จตุรส
ฉฬส อฏส โสฬสส นินฺน ถล ฉายา อาตโป อาโลโก
อนฺธกาโร อพฺภา มหิกา ธูโม รโช จนฺทมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา
สุริยมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา ตารกรูปาน วณฺณนิภา อาทาสมณฺฑลสฺส
วณฺณนิภา มณิสงฺขมุตฺตาเวฬุริยสฺส วณฺณนิภา ชาตรูปรชตสฺส
วณฺณิภา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ย รูป สนิทสฺสน
สปฺปฏิฆ จกฺขุมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ
วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา รูปเปต รูปายตนเปต
รูปธาตุเปสา อิทนฺต รูป รูปายตน ฯ กตมนฺต รูป รูปายตน
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ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
นีล ปตก โลหิตก โอทาต กาฬก มฺเชฏก หริ หริวณฺณ
อมฺพงฺกุรวณฺณ ทีฆ รสฺส อณณ ถูล วฏฏ ปริมณฺฑล จตุรส
ฉฬส อฏส โสฬสส นินฺน ถล ฉายา อาตโป อาโลโก อนฺธกาโร
อพฺภา มหิกา ธูโม รโช จนฺทมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา สุริยมณฺฑลสฺส
วณฺณนิภา ตารกรูปาน วณฺณนิภา อาทาสมณฺฑลสฺส วณฺณนิภา
มณิสงฺขมุตฺตาเวฬุริยสฺส วณฺณนิภา ชาตรูปรชตสฺส วณฺณนิภา ย
วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณนิภา
สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ย รูป อารพฺภ จกฺขุ นิสสฺ าย จกฺขุสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา
ฯเปฯ ย รูป อารพฺภ จกฺขุ นิสฺสาย จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา
ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชิ
วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยรูปารมฺมโณ
จกฺขุ นิสฺสาย จกฺขุสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยรูปารมฺมณา จกฺขุ
นิสฺสาย จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา
ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ
วา อุปฺปชฺเช วา รูปเปต รูปายตนเปต รูปธาตุเปสา อิทนฺต
รูป รูปายตน ฯ
[๕๒๒] กตมนฺต รูป สทฺทายตน โย สทฺโท จตุนฺน มหาภูตาน
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อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เภริสทฺโท มุทิงฺคสทฺโท สงฺขสทฺโท
ปณวสทฺโท คีตสทฺโท วาทิตสทฺโท สมฺมสทฺโท ปาณิสทฺโท สตฺตาน
นิคฺโฆสสทฺโท ธาตูน สนฺนิฆาตสทฺโท วาตสทฺโท อุทกสทฺโท มนุสฺสสทฺโท
อมนุสฺสสทฺโท โย วา ปนฺโป อตฺถิ สทฺโท จตุนนฺ 
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย สทฺท อนิทสฺสน
สปฺปฏิฆ โสเตน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน สุณิ วา สุณาติ วา
สุณิสฺสติ วา สุเณ วา สทฺโทเปโส สทฺทายตนเปต สทฺทธาตุเปสา
อิทนฺต รูป สทฺทายตน ฯ กตมนฺต รูป สทฺทายตน โย สทฺโท
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เภริสทฺโท
มุทิงฺคสทฺโท สงฺขสทฺโท ปณวสทฺโท คีตสทฺโท วาทิตสทฺโท สมฺมสทฺโท
ปาณิสทฺโท สตฺตาน นิคฺโฆสสทฺโท ธาตูน สนฺนิฆาตสทฺโท
วาตสทฺโท อุทกสทฺโท มนุสฺสสทฺโท อมนุสฺสสทฺโท โย วา
ปนฺโป อตฺถิ สทฺโท จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ สทฺทมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ โสต อนิทสฺสน
สปฺปฏิฆ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา
ปฏิหฺเ วา สทฺโทเปโส สทฺทายตนเปต สทฺทธาตุเปสา อิทนฺต
รูป สทฺทายตน ฯ กตมนฺต รูป สทฺทายตน โย สทฺโท จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เภริสทฺโท มุทิงฺคสทฺโท
สงฺขสทฺโท ปณวสทฺโท คีตสทฺโท วาทิตสทฺโท สมฺมสทฺโท ปาณิสทฺโท
สตฺตาน นิคฺโฆสสทฺโท ธาตูน สนฺนิฆาตสทฺโท วาตสทฺโท
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อุทกสทฺโท มนุสฺสสทฺโท อมนุสฺสสทฺโท โย วา ปนฺโป อตฺถิ
สทฺโท จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ โย
สทฺโท อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ โสตมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ
ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา
สทฺโทเปโส สทฺทายตนเปต สทฺทธาตุเปสา อิทนฺต รูป สทฺทายตน ฯ
กตมนฺต รูป สทฺทายตน โย สทฺโท จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ เภริสทฺโท มุทิงฺคสทฺโท สงฺขสทฺโท ปณวสทฺโท
คีตสทฺโท วาทิตสทฺโท สมฺมสทฺโท ปาณิสทฺโท สตฺตาน
นิคฺโฆสสทฺโท ธาตูน สนฺนิฆาตสทฺโท วาตสทฺโท อุทกสทฺโท มนุสฺสสทฺโท
อมนุสฺสสทฺโท โย วา ปนฺโป อตฺถิ สทฺโท จตุนนฺ 
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย สทฺท อารพฺภ โสต
นิสฺสาย โสตสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ วา
อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย สทฺท อารพฺภ โสต นิสฺสาย โสตสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ โสตวิฺาณ
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ยสทฺทารมฺมโณ โสต นิสฺสาย โสตสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยสทฺทารมฺมณา
โสต นิสฺสาย โสตสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา
ฯเปฯ โสตวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ
วา อุปฺปชฺเช วา สทฺโทเปโส สทฺทายตนเปต สทฺทธาตุเปสา
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อิทนฺต รูป สทฺทายตน ฯ
[๕๒๓] กตมนฺต รูป คนฺธายตน โย คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ตจคนฺโธ
ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ อามคนฺโธ วิสคนฺโธ สุคนฺโธ
ทุคฺคนฺโธ โย วา ปนฺโป อตฺถิ คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย คนฺธ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ
ฆาเนน อนิทสฺสเนน สปฺปฏิเฆน ฆายิ วา ฆายติ วา ฆายิสฺสติ
วา ฆาเย วา คนฺโธเปโส คนฺธายตนเปต คนฺธธาตุเปสา อิทนฺต
รูป คนฺธายตน ฯ กตมนฺต รูป คนฺธายตน โย คนฺโธ จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ
ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ อามคนฺโธ วิสคนฺโธ
สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธ โย วา ปนฺโป อตฺถิ คนฺโธ จตุนฺน
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ คนฺธมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ
สปฺปฏิฆมฺหิ ฆาน อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ปฏิหฺิ วา
ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา คนฺโธเปโส
คนฺธายตนเปต คนฺธธาตุเปสา อิทนฺต รูป คนฺธายตน ฯ กตมนฺตรูป
คนฺธายตน โย คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปผฺ คนฺโธ
ผลคนฺโธ อามคนฺโธ วิสคนฺโธ สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธ โย วา ปนฺโป
อตฺถิ คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ
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โย คนฺโธ อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ฆานมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ
ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา
คนฺโธเปโส คนฺธายตนเปต คนฺธธาตุเปสา อิทนฺต รูป คนฺธายตน ฯ
กตมนฺต รูป คนฺธายตน โย คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ
ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ อามคนฺโธ วิสคนฺโธ สุคนฺโธ ทุคฺคนฺโธ โย
วา ปนฺโป อตฺถิ คนฺโธ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน
สปฺปฏิโฆ ย คนฺธ อารพฺภ ฆาน นิสฺสาย ฆานสมฺผสฺโส
อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ
ย คนฺธ อารพฺภ ฆาน นิสฺสาย ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ
สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา
อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสสฺ ติ วา อุปปฺ ชฺเช วา ฯเปฯ ยคนฺธารมฺมโณ
ฆาน นิสฺสาย ฆานสมฺผสฺโส อุปปฺ ชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยคนฺธารมฺมณา ฆาน
นิสฺสาย ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา
ฯเปฯ ฆานวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปปฺ ชฺชิสสฺ ติ
วา อุปฺปชฺเช วา คนฺโธเปโส คนฺธายตนเปต คนฺธธาตุเปสา
อิทนฺต รูป คนฺธายตน ฯ
[๕๒๔] กตมนฺต รูป รสายตน โย รโส จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ มูลรโส ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส
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ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล มธุร ติตฺตก กฏก โลณิก ขาริก
ลมฺพิล กสาโว สาทุ อสาทุ โย วา ปนฺโป อตฺถิ รโส
จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ย รส
อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ชิวฺหาย อนิทสฺสนาย สปฺปฏิฆาย สายิ วา
สายติ วา สายิสฺสติ วา สาเย วา รโสเปโส รสายตนเปต
รสธาตุเปสา อิทนฺต รูป รสายตน ฯ กตมนฺต รูป รสายตน
โย รโส จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ
มูลรโส ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล
มธุร ติตฺตก กฏก โลณิก ขาริก ลมฺพิล กสาโว สาทุ อสาทุ
โย วา ปนฺโป อตฺถิ รโส จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ยมฺหิ รสมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ
ชิวฺหา อนิทสฺสนา สปฺปฏิฆา ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา
ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา รโสเปโส รสายตนเปต
รสธาตุเปสา อิทนฺต รูป รสายตน ฯ กตมนฺต รูป รสายตน
โย รโส จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ
มูลรโส ขนฺธรโส ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล
มธุร ติตฺตก กฏก โลณิก ขาริก ลมฺพิล กสาโว สาทุ อสาทุ
โย วา ปนฺโป อตฺถิ รโส จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ โย รโส อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ ชิวฺหาย
อนิทสฺสนาย สปฺปฏิฆาย ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ
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วา ปฏิหฺเ วา รโสเปโส รสายตนเปต รสธาตุเปสา อิทนฺต
รูป รสายตน ฯ กตมนฺต รูป รสายตน โย รโส จตุนนฺ 
มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ มูลรโส ขนฺธรโส
ตจรโส ปตฺตรโส ปุปฺผรโส ผลรโส อมฺพิล มธุร ติตฺตก กฏก
โลณิก ขาริก ลมฺพลิ  กสาโว สาทุ อสาทุ โย วา ปนฺโป
อตฺถิ รโส จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ
ย รส อารพฺภ ชิวฺห นิสสฺ าย ชิวฺหาสมฺผสฺโส อุปปฺ ชฺชิ วา อุปปฺ ชฺชติ
วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย รส อารพฺภ
ชิวฺห นิสฺสาย ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ
เจตนา ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺาณ อุปปฺ ชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยรสารมฺมโณ ชิวหฺ 
นิสฺสาย ชิวฺหาสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ
วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยรสารมฺมณา ชิวฺห นิสฺสาย ชิวฺหาสมฺผสฺสชา
เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ
ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา
อุปฺปชฺเช วา รโสเปโส รสายตนเปต รสธาตุเปสา อิทนฺต
รูป รสายตน ฯ
[๕๒๕] กตมนฺต รูป อิตฺถินฺทรฺ ิย ย อิตฺถยิ า อิตฺถลี ิงฺค
อิตฺถีนิมิตฺต อิตฺถีกุตฺต อิตฺถากปฺโป อิตฺถิตฺต อิตฺถีภาโว อิทนฺต
รูป อิตฺถินฺทฺรยิ  ฯ
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[๕๒๖] กตมนฺต รูป ปุริสินทฺ ฺริย ย ปุรสิ สฺส ปุริสลิงฺค
ปุริสนิมิตฺต ปุริสกุตฺต ปุริสากปฺโป ปุริสตฺต ปุริสภาโว อิทนฺต
รูป ปุริสินฺทรฺ ิย ฯ
[๕๒๗] กตมนฺต รูป ชีวิตินฺทฺรยิ  โย เตส รูปน ธมฺมาน
อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย
อิทนฺต รูป ชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๕๒๘] กตมนฺต รูป กายวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา
อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา อภิกฺกมนฺตสฺส วา
ปฏิกฺกมนฺตสฺส วา อาโลเกนฺตสฺส วา วิโลเกนฺตสฺส วา สมฺมิฺเชนฺตสฺสb
วา ปสาเรนฺตสฺส วา กายสฺส ถมฺภนา สนฺถมฺภนา
สนฺถมฺภิตตฺต วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป
กายวิฺตฺติ ฯ
[๕๒๙] กตมนฺต รูป วจีวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา
อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา วาจา คิรา พฺยปฺปโถ
อุทีรณ โฆโส โฆสกมฺม วาจา วจีเภโท อย วุจฺจติ วาจา ยา
ตาย วาจาย วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป
วจีวิฺตฺติ ฯ
[๕๓๐] กตมนฺต รูป อากาสธาตุ โย อากาโส อากาสคต
อฆ อฆคต วิวโร วิวรคต อสมฺผุฏ  จตูหิ มหาภูเตหิ อิทนฺต
รูป อากาสธาตุ ฯ
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[๕๓๑] กตมนฺต รูป รูปสฺส ลหุตา ยา รูปสฺส ลหุตา ลหุปริณามตา
อทนฺธนตา อวิตฺถนตา อิทนฺต รูป รูปสฺส ลหุตา ฯ
[๕๓๒] กตมนฺต รูป รูปสฺส มุทุตา ยา รูปสฺส มุทุตา
มทฺทวตา อกกฺขฬตา อกถินตา อิทนฺต รูป รูปสฺส มุทุตา ฯ
[๕๓๓] กตมนฺต รูป รูปสฺส กมฺมฺตา ยา รูปสฺส
กมฺมฺตา กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว อิทนฺต รูป รูปสฺส๓
กมฺมฺตา ฯ
[๕๓๔] กตมนฺต รูป รูปสฺส อุปจโย โย อายตนาน อาจโย
โส รูปสฺส อุปจโย อิทนฺต รูป รูปสฺส อุปจโย ฯ
[๕๓๕] กตมนฺต รูป รูปสฺส สนฺตติ โย รูปสฺส อุปจโย
สา รูปสฺส สนฺตติ อิทนฺต รูป รูปสฺส สนฺตติ ฯ
[๕๓๖] กตมนฺต รูป รูปสฺส ชรตา ยา รูปสฺส ชรา ชีรณตา
ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก...
อิทนฺต รูป รูปสฺส ชรตา ฯ
[๕๓๗] กตมนฺต รูป รูปสฺส อนิจฺจตา โย รูปสฺส ขโย
วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อิทนฺต รูป รูปสฺส
อนิจฺจตา ฯ
[๕๓๘] กตมนฺต รูป กพฬึกาโร อาหาโร โอทโน กุมมฺ าโส
สตฺตุ มจฺโฉ มส ขีร ทธิ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป ยมฺหิ ยมฺหิ ชนปเท เตส
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เตส สตฺตาน มุขาสิย ทนฺตวิขาทน คลชฺโฌหรณีย กุจฺฉิวิตฺถมฺภน
ยาย โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ อิทนฺต รูป กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
อิทนฺต รูป อุปาทา ฯ
อุปาทาภาชนีย ฯ
รูปกณฺเฑ ปมภาณวาร ๑ ฯ
[๕๓๙] กตมนฺต รูป โนอุปาทา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ ฯ
[๕๔๐] กตมนฺต รูป โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ กกฺขฬ มุทกุ  สณฺห ผรุส สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส
ครุก ลหุก ย โผฏพฺพ อนิทสฺสน สปฺปฏิฆ กาเยน อนิทสฺสเนน
สปฺปฏิเฆน ผุสิ วา ผุสติ วา ผุสิสฺสติ วา ผุเส วา โผฏพฺโพเปโส
โผฏพฺพายตนเปต โผฏพฺพธาตุเปสา อิทนฺต รูป โผฏพฺพายตน ฯ
กตมนฺต รูป โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ กกฺขฬ
มุทุก สณฺห ผรุส สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส ครุก ลหุก ยมฺหิ
โผฏพฺพมฺหิ อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ กาโย อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ
ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ วา ปฏิหฺเ วา
โผฏพฺโพเปโส โผฏพฺพายตนเปต โผฏพฺพธาตุเปสา อิทนฺต รูป
โผฏพฺพายตน ฯ กตมนฺต รูป โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตุ กกฺขฬ มุทกุ  สณฺห ผรุส สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส
ครุก ลหุก โย โผฏพฺโพ อนิทสฺสโน สปฺปฏิโฆ กายมฺหิ
@๑ ปุริมภาณวารโต สมฺพนฺธคณนาย สตฺตม ภวิตพฺพ ฯ
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อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ ปฏิหฺิ วา ปฏิหฺติ วา ปฏิหฺิสฺสติ
วา ปฏิหฺเ วา โผฏพฺโพเปโส โผฏพฺพายตนเปต
โผฏพฺพธาตุเปสา อิทนฺต รูป โผฏพฺพายตน ฯ กตมนฺต
รูป โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ กกฺขฬ มุทุก
สณฺห ผรุส สุขสมฺผสฺส ทุกฺขสมฺผสฺส ครุก ลหุก ย โผฏพฺพ
อารพฺภ กาย นิสฺสาย กายสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา
อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ย โผฏพฺพ อารพฺภ
กาย นิสฺสาย กายสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ
เจตนา ฯเปฯ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ
วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยโผฏพฺพารมฺมโณ กาย
นิสฺสาย กายสมฺผสฺโส อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชสิ ฺสติ
วา อุปฺปชฺเช วา ฯเปฯ ยโผฏพฺพารมฺมณา กาย นิสฺสาย
กายสมฺผสฺสชา เวทนา ฯเปฯ สฺา ฯเปฯ เจตนา ฯเปฯ
กายวิฺาณ อุปฺปชฺชิ วา อุปฺปชฺชติ วา อุปฺปชฺชิสฺสติ วา อุปฺปชฺเช
วา โผฏพฺโพเปโส โผฏพฺพายตนเปต โผฏพฺพธาตุเปสา
อิทนฺต รูป โผฏพฺพายตน ฯ
[๕๔๑] กตมนฺต รูป อาโปธาตุ ย อาโป อาโปคต สิเนโห
สิเนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส อิทนฺต รูป อาโปธาตุ ฯ
อิทนฺต รูป โนอุปาทา ฯ
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[๕๔๒] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน
โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺน ฯ กตมนฺต
รูป อนุปาทินฺน สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส
ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส
อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา
รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน ฯ
[๕๔๓] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน
โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป
น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน
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โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
[๕๔๔] กตมนฺต รูป สนิทสฺสน รูปายตน อิทนฺต รูป
สนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป อนิทสฺสน จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อนิทสฺสน ฯ
[๕๔๕] กตมนฺต รูป สปฺปฏิฆ จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน
ชิวฺหายตน กายายตน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน
โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อปฺปฏิฆ
อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อปฺปฏิฆ ฯ
[๕๔๖] กตมนฺต รูป อินฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริย โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย
ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย
อิทนฺต รูป อินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป นอินฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นอินฺทฺริย ฯ
[๕๔๗] กตมนฺต รูป มหาภูต โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ
อิทนฺต รูป มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป นมหาภูต จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นมหาภูต ฯ
[๕๔๘] กตมนฺต รูป วิฺตฺติ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
อิทนฺต รูป วิฺตฺติ ฯ กตมนฺต รูป นวิฺตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นวิฺตฺติ ฯ
[๕๔๙] กตมนฺต รูป จิตฺตสมุฏาน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
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ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน
รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป จิตฺตสมุฏาน ฯ กตมนฺต รูป นจิตฺตสมุฏาน จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุรสิ ินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย รูปสฺส
ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น จิตฺตช
น จิตฺตเหตุก น จิตฺตสมุฏาน รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา
รูปสฺส มุทตุ า รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจิตฺตสมุฏาน ฯ
[๕๕๐] กตมนฺต รูป จิตฺตสหภุ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
อิทนฺต รูป จิตฺตสหภุ ฯ กตมนฺต รูป นจิตฺตสหภุ จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจิตฺตสหภุ ฯ
[๕๕๑] กตมนฺต รูป จิตฺตานุปริวตฺติ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
อิทนฺต รูป จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ กตมนฺต รูป นจิตฺตานุปริวตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจิตฺตานุปริวตฺติ ฯ
[๕๕๒] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน
อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก ฯ กตมนฺต รูป พาหิร รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร ฯ
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[๕๕๓] กตมนฺต รูป โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป สุขุม อิตฺถินฺทฺริย
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป สุขุม ฯ
[๕๕๔] กตมนฺต รูป ทูเร อิตถฺ ินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป ทูเร ฯ กตมนฺต รูป สนฺติเก จกฺขายตน
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป สนฺติเก ฯ
[๕๕๕] กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ จกฺขายตน
อิทนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
นวตฺถุ โสตายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ
[๕๕๖] กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย
ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ จกฺขายตน
อิทนฺต รูป จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป จกฺขุวิฺาณสฺส
นวตฺถุ โสตายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
จกฺขุวิฺาณสฺส นวตฺถุ ฯ
[๕๕๗] กตมนฺต รูป โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ กายายตน
อิทนฺต รูป กายสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป กายสมฺผสฺสสฺส
นวตฺถุ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ
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[๕๕๘] กตมนฺต รูป กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย
ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส วตฺถุ กายายตน อิทนฺต
รูป กายวิฺาณสฺส วตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป กายวิฺาณสฺส
นวตฺถุ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
กายวิฺาณสฺส นวตฺถุ ฯ
[๕๕๙] กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ รูปายตน
อิทนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
นอารมฺมณ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๕๖๐] กตมนฺต รูป จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย
ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณ รูปายตน
อิทนฺต รูป จกฺขุวิฺาณสฺส อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป จกฺขุวิฺาณสฺส
นอารมฺมณ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๕๖๑] กตมนฺต รูป โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ
โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป กายสมฺผสฺสสฺส อารมฺมณ ฯ กตมนฺต
รูป กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๕๖๒] กตมนฺต รูป กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ สฺาย

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 222

ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส อารมฺมณ โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป กายวิฺาณสฺส อารมฺมณ ฯ กตมนฺต
รูป กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๕๖๓] กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
จกฺขายตน ฯ กตมนฺต รูป นจกฺขายตน โสตายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจกฺขายตน ฯ
[๕๖๔] กตมนฺต รูป โสตายตน ฯเปฯ ฆานายตน ฯเปฯ
ชิวฺหายตน ฯเปฯ กายายตน โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
กายายตน ฯ กตมนฺต รูป นกายายตน จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นกายายตน ฯ
[๕๖๕] กตมนฺต รูป รูปายตน ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย วณฺณนิภา ฯเปฯ รูปธาตุเปสา อิทนฺต รูป รูปายตน ฯ
กตมนฺต รูป นรูปายตน จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป นรูปายตน ฯ
[๕๖๖] กตมนฺต รูป สทฺทายตน ฯเปฯ คนฺธายตน ฯเปฯ
รสายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุเปสา
อิทนฺต รูป โผฏพฺพายตน ฯ กตมนฺต รูป นโผฏพฺพายตน
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จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
นโผฏพฺพายตน ฯ
[๕๖๗] กตมนฺต รูป จกฺขุธาตุ จกฺขายตน อิทนฺต รูป
จกฺขุธาตุ ฯ กตมนฺต รูป นจกฺขธุ าตุ โสตายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจกฺขุธาตุ ฯ
[๕๖๘] กตมนฺต รูป โสตธาตุ ฯเปฯ ฆานธาตุ ฯเปฯ
ชิวฺหาธาตุ ฯเปฯ กายธาตุ กายายตน อิทนฺต รูป กายธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป นกายธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป นกายธาตุ ฯ
[๕๖๙] กตมนฺต รูป รูปธาตุ รูปายตน อิทนฺต รูป รูปธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป นรูปธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป นรูปธาตุ ฯ
[๕๗๐] กตมนฺต รูป สทฺทธาตุ ฯเปฯ คนฺธธาตุ ฯเปฯ
รสธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป
โผฏพฺพธาตุ ฯ กตมนฺต รูป นโผฏพฺพธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นโผฏพฺพธาตุ ฯ
[๕๗๑] กตมนฺต รูป จกฺขุนฺทฺรยิ  ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
จกฺขุนฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป นจกฺขนุ ฺทฺริย โสตายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นจกฺขุนฺทฺริย ฯ
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[๕๗๒] กตมนฺต รูป โสตินฺทฺรยิ  ฯเปฯ ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ
ชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ กายินฺทฺริย โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
กายินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป นกายินฺทฺริย จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นกายินฺทฺริย ฯ
[๕๗๓] กตมนฺต รูป อิตฺถินฺทรฺ ิย ย อิตฺถยิ า อิตฺถลี ิงฺค
อิตฺถีนิมิตฺต อิตฺถีกุตฺต อิตฺถากปฺโป อิตฺถิตฺต อิตฺถีภาโว อิทนฺต
รูป อิตฺถินฺทรฺ ิย ฯ กตมนฺต รูป นอิตฺถินฺทฺริย จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นอิตฺถินฺทฺริย ฯ
[๕๗๔] กตมนฺต รูป ปุริสินทฺ ฺริย ย ปุรสิ สฺส ปุริสลิงฺค
ปุริสนิมิตฺต ปุริสกุตฺต ปุริสากปฺโป ปุริสตฺต ปุริสภาโว อิทนฺต
รูป ปุริสินทฺ ฺริย ฯ กตมนฺต รูป นปุริสินฺทฺริย จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นปุริสนิ ฺทฺริย ฯ
[๕๗๕] กตมนฺต รูป ชีวิตินฺทฺรยิ  โย เตส รูปน ธมฺมาน
อายุ ิติ ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย
อิทนฺต รูป ชีวิตินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป นชีวิตินทฺ ฺริย จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๕๗๖] กตมนฺต รูป กายวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา
อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา อภิกฺกมนฺตสฺส วา
ปฏิกฺกมนฺตสฺส วา อาโลเกนฺตสฺส วา วิโลเกนฺตสฺส วา สมฺมิฺเชนฺตสฺส
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วา ปสาเรนฺตสฺส วา กายสฺส ถมฺภนา สนฺถมฺภนา
สนฺถมฺภิตตฺต วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป
กายวิฺตฺติ ฯ กตมนฺต รูป นกายวิฺตฺติ จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นกายวิฺตฺติ ฯ
[๕๗๗] กตมนฺต รูป วจีวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา
อกุสลจิตฺตสฺส วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา วาจา คิรา พฺยปฺปโถ
อุทีรณ โฆโส โฆสกมฺม วาจา วจีเภโท อย วุจฺจติ วาจา
ยา ตาย วาจาย วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต
รูป วจีวิฺตฺติ ฯ กตมนฺต รูป นวจีวิฺตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นวจีวิฺตฺติ ฯ
[๕๗๘] กตมนฺต รูป อากาสธาตุ โย อากาโส อากาสคต
อฆ อฆคต วิวโร วิวรคต อสมฺผุฏ  จตูหิ มหาภูเตหิ อิทนฺต
รูป อากาสธาตุ ฯ กตมนฺต รูป นอากาสธาตุ จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นอากาสธาตุ ฯ
[๕๗๙] กตมนฺต รูป อาโปธาตุ ย อาโป อาโปคต สิเนโห
สิเนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส อิทนฺต รูป อาโปธาตุ ฯ กตมนฺต
รูป นอาโปธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป นอาโปธาตุ ฯ
[๕๘๐] กตมนฺต รูป รูปสฺส ลหุตา ยา รูปสฺส ลหุตา
ลหุปริณามตา อทนฺธนตา อวิตฺถนตา อิทนฺต รูป รูปสฺส
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ลหุตา ฯ กตมนฺต รูป รูปสฺส นลหุตา จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป รูปสฺส นลหุตา ฯ
[๕๘๑] กตมนฺต รูป รูปสฺส มุทุตา ยา รูปสฺส มุทุตา
มทฺทวตา อกกฺขฬตา อกถินตา อิทนฺต รูป รูปสฺส มุทุตา ฯ
กตมนฺต รูป รูปสฺส นมุทุตา จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป รูปสฺส นมุทุตา ฯ
[๕๘๒] กตมนฺต รูป รูปสฺส กมฺมฺตา ยา รูปสฺส
กมฺมฺตา กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว อิทนฺต รูป รูปสฺส
กมฺมฺตา ฯ กตมนฺต รูป รูปสฺส นกมฺมฺตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป รูปสฺส นกมฺมฺตา ฯ
[๕๘๓] กตมนฺต รูป รูปสฺส อุปจโย โย อายตนาน อาจโย
โส รูปสฺส อุปจโย อิทนฺต รูป รูปสฺส อุปจโย ฯ กตมนฺต
รูป รูปสฺส นอุปจโย จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป รูปสฺส นอุปจโย ฯ
[๕๘๔] กตมนฺต รูป รูปสฺส สนฺตติ โย รูปสฺส อุปจโย
สา รูปสฺส สนฺตติ อิทนฺต รูป รูปสฺส สนฺตติ ฯ กตมนฺต รูป
รูปสฺส นสนฺตติ จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป รูปสฺส นสนฺตติ ฯ
[๕๘๕] กตมนฺต รูป รูปสฺส ชรตา ยา รูปสฺส ชรา
ชีรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน
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ปริปาโก อิทนฺต รูป รูปสฺส ชรตา ฯ กตมนฺต รูป รูปสฺส
นชรตา จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป รูปสฺส นชรตา ฯ
[๕๘๖] กตมนฺต รูป รูปสฺส อนิจฺจตา โย รูปสฺส ขโย
วโย เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อิทนฺต รูป รูปสฺส
อนิจฺจตา ฯ กตมนฺต รูป รูปสฺส นอนิจฺจตา จกฺขายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป รูปสฺส นอนิจฺจตา ฯ
[๕๘๗] กตมนฺต รูป กพฬึกาโร อาหาโร โอทโน กุมมฺ าโส
สตฺตุ มจฺโฉ มส ขีร ทธิ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป ยมฺหิ ยมฺหิ ชนปเท เตส เตส
สตฺตาน มุขาสิย ทนฺตวิขาทน คลชฺโฌหรณีย กุจฺฉิวิตฺถมฺภน ยาย
โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ อิทนฺต รูป กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
กตมนฺต รูป น กพฬึกาโร อาหาโร จกฺขายตน ฯเปฯ รูปสฺส
อนิจฺจตา อิทนฺต รูป น กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
เอว ทุวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ทุกนิทฺเทโส นิฏิโต ฯ
[๕๘๘] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทา จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทา ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร อุปาทา รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป พาหิร อุปาทา ฯ กตมนฺต รูป พาหิร โนอุปาทา โผฏพฺพายตน
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อาโปธาตุ อิทนฺต รูป พาหิร โนอุปาทา ฯ
[๕๘๙] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทินฺน จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทินฺน ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร อุปาทินฺน อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุริสนิ ฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย
รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร อุปาทินฺน ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อนุปาทินฺน สทฺทายตน กายวิฺตฺติ
วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน๓
รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย
รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร อนุปาทินฺน ฯ
[๕๙๐] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทินฺนปุ าทานิย จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก อุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อุปาทินฺนุปาทานิย อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินทฺ ฺริย
ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา
รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร อุปาทินฺนุปาทานิย ฯ กตมนฺต รูป พาหิร
อนุปาทินฺนุปาทานิย
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สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส
ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส
อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา
รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
[๕๙๑] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก อนิทสฺสน จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก อนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร สนิทสฺสน รูปายตน อิทนฺต รูป พาหิร สนิทสฺสน ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อนิทสฺสน สทฺทายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร อนิทสฺสน ฯ
[๕๙๒] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก สปฺปฏิฆ จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร สปฺปฏิฆ รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป
พาหิร สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร อปฺปฏิฆ อิตฺถนิ ฺทฺริย
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร อปฺปฏิฆ ฯ
[๕๙๓] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก อินฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ
กายินฺทฺริย อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก อินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร อินฺทฺริย อิตฺถินฺทรฺ ิย ปุริสินฺทรฺ ิย ชีวิตินฺทรฺ ิย อิทนฺต รูป
พาหิร อินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นอินทฺ ฺริย รูปายตน
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ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นอินฺทฺริย ฯ
[๕๙๔] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นมหาภูต จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นมหาภูต ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร มหาภูต โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป
พาหิร มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นมหาภูต รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นมหาภูต ฯ
[๕๙๕] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นวิฺตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นวิฺตฺติ ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร วิฺตฺติ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิทนฺต รูป
พาหิร วิฺตฺติ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นวิฺตฺติ รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นวิฺตฺติ ฯ
[๕๙๖] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตสมุฏาน จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตสมุฏาน ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร จิตฺตสมุฏาน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน
รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป พาหิร จิตฺตสมุฏาน ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นจิตฺตสมุฏาน
อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา
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ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น จิตฺตช น จิตฺตเหตุก น จิตฺตสมุฏาน
รูปายตน สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร นจิตฺตสมุฏาน ฯ
[๕๙๗] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตสหภุ จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตสหภุ ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร จิตฺตสหภุ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิทนฺต รูป พาหิร
จิตฺตสหภุ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นจิตฺตสหภุ รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นจิตฺตสหภุ ฯ
[๕๙๘] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตานุปริวตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจิตฺตานุปริวตฺติ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร จิตฺตานุปริวตฺติ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
อิทนฺต รูป พาหิร จิตฺตานุปริวตฺติ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นจิตฺตานุปริวตฺติ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
พาหิร นจิตฺตานุปริวตฺติ ฯ
[๕๙๙] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร โอฬาริก รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป พาหิร โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป พาหิร สุขุม อิตฺถินฺทรฺ ิย
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ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร สุขุม ฯ
[๖๐๐] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก สนฺติเก จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร ทูเร อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป พาหิร ทูเร ฯ กตมนฺต รูป พาหิร สนฺตเิ ก รูปายตน
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป พาหิร สนฺติเก ฯ
[๖๐๑] กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ
กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ จกฺขายตน
อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป
อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ โสตายตน ฯเปฯ กายายตน
อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ
[๖๐๒] กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯว
สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส นวตฺถุ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร จกฺขุวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุวิฺาณสฺส
วตฺถุ จกฺขายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุวิฺาณสฺส วตฺถุ ฯ
กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุวิฺาณสฺส นวตฺถุ โสตายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ฯ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 233

[๖๐๓] กตมนฺต รูป พาหิร โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส
ฯเปฯ ชิวหฺ าสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร
กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายสมฺผสฺสสฺส
วตฺถุ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายสมฺผสฺสสฺส วตฺถุ ฯ
กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ จกฺขายตน ฯเปฯ
ชิวฺหายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายสมฺผสฺสสฺส นวตฺถุ ฯ
[๖๐๔] กตมนฺต รูป พาหิร กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ
สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส นวตฺถุ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร กายวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายวิฺาณสฺส
วตฺถุ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายวิฺาณสฺส วตฺถุ ฯ
กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายวิฺาณสฺส นวตฺถุ จกฺขายตน
ฯเปฯ ชิวฺหายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายวิฺาณสฺส
นวตฺถุ ฯ
[๖๐๕] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ
จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
นอารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขสุ มฺผสฺสสฺส
อารมฺมณ รูปายตน อิทนฺต รูป พาหิร จกฺขุสมฺผสฺสสฺส
อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ
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สทฺทายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร
จกฺขุสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๖๐๖] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุสมฺผสฺสชาย เวทนาย
ฯเปฯ สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ
จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก
จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขุวิฺาณสฺส
อารมฺมณ รูปายตน อิทนฺต รูป พาหิร จกฺขุวิฺาณสฺส
อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร จกฺขวุ ิฺาณสฺส
นอารมฺมณ สทฺทายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
พาหิร จกฺขุวิฺาณสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๖๐๗] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก โสตสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส
ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ
จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก
กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร กายสมฺผสฺสสฺส
อารมฺมณ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป พาหิร กายสมฺผสฺสสฺส
อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร
กายสมฺผสฺสสฺส นอารมฺมณ ฯ
[๖๐๘] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฯเปฯ
สฺาย ฯเปฯ เจตนาย ฯเปฯ กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ
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จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก กายวิฺาณสฺส
นอารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป พาหิร กายวิฺาณสฺส
อารมฺมณ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร กายวิฺาณสฺส นอารมฺมณ
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร กายวิฺาณสฺส
นอารมฺมณ ฯ
[๖๐๙] กตมนฺต รูป พาหิร นจกฺขายตน รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นจกฺขายตน ฯ กตมนฺต
รูป อชฺฌตฺตกิ  จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
จกฺขายตน ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจกฺขายตน โสตายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจกฺขายตน ฯ
[๖๑๐] กตมนฺต รูป พาหิร นโสตายตน ฯเปฯ นฆานายตน
ฯเปฯ นชิวฺหายตน ฯเปฯ นกายายตน รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นกายายตน ฯ กตมนฺต
รูป อชฺฌตฺตกิ  กายายตน โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
กายายตน ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นกายายตน จกฺขายตน
ฯเปฯ ชิวฺหายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นกายายตน ฯ
[๖๑๑] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นรูปายตน จกฺขายตน
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ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นรูปายตน ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปายตน ย รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
วณฺณนิภา ฯเปฯ รูปธาตุเปสา อิทนฺต รูป พาหิร รูปายตน ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร นรูปายตน สทฺทายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นรูปายตน ฯ
[๖๑๒] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นสทฺทายตน ฯเปฯ นคนฺธายตน
ฯเปฯ นรสายตน ฯเปฯ นโผฏพฺพายตน จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นโผฏพฺพายตน ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร โผฏพฺพายตน ปวีธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุเปสา
อิทนฺต รูป พาหิร โผฏพฺพายตน ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร นโผฏพฺพายตน รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร นโผฏพฺพายตน ฯ
[๖๑๓] กตมนฺต รูป พาหิร นจกฺขุธาตุ รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นจกฺขุธาตุ ฯ กตมนฺต
รูป อชฺฌตฺติก จกฺขุธาตุ จกฺขายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
จกฺขุธาตุ ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นจกฺขุธาตุ โสตายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจกฺขุธาตุ ฯ
[๖๑๔] กตมนฺต รูป พาหิร นโสตธาตุ ฯเปฯ นฆานธาตุ
ฯเปฯ นชิวฺหาธาตุ ฯเปฯ นกายธาตุ รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นกายธาตุ ฯ กตมนฺต
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รูป อชฺฌตฺติก กายธาตุ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
กายธาตุ ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นกายธาตุ จกฺขายตน
ฯเปฯ ชิวฺหายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นกายธาตุ ฯ
[๖๑๕] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นรูปธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นรูปธาตุ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร
รูปธาตุ รูปายตน อิทนฺต รูป พาหิร รูปธาตุ ฯ กตมนฺต รูป
พาหิร นรูปธาตุ สทฺทายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร นรูปธาตุ ฯ
[๖๑๖] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นสทฺทธาตุ ฯเปฯ นคนฺธธาตุ
ฯเปฯ นรสธาตุ ฯเปฯ นโผฏพฺพธาตุ จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นโผฏพฺพธาตุ ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร โผฏพฺพธาตุ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป พาหิร
โผฏพฺพธาตุ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นโผฏพฺพธาตุ รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นโผฏพฺพธาตุ ฯ
[๖๑๗] กตมนฺต รูป พาหิร นจกฺขุนฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นจกฺขุนฺทฺริย ฯ กตมนฺต
รูป อชฺฌตฺตกิ  จกฺขุนฺทฺริย ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
จกฺขุนฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจกฺขุนทฺ ฺริย โสตายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นจกฺขุนฺทฺริย ฯ
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[๖๑๘] กตมนฺต รูป พาหิร นโสตินฺทฺริย ฯเปฯ นฆานินฺทฺริย
ฯเปฯ นชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ นกายินฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นกายินฺทฺริย ฯ กตมนฺต
รูป อชฺฌตฺตกิ  กายินฺทฺรยิ  โย กาโย จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย
ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ 
กายินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นกายินฺทฺริย จกฺขายตน
ฯเปฯ ชิวฺหายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นกายินฺทฺรยิ  ฯ
[๖๑๙] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก นอิตฺถินทฺ ฺริย จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นอิตฺถินฺทฺริย ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อิตฺถนิ ฺทฺริย ย อิตฺถิยา อิตฺถีลิงคฺ  อิตฺถีนิมิตฺต
อิตฺถีกุตฺต อิตฺถากปฺโป อิตฺถิตฺต อิตฺถีภาโว อิทนฺต รูป พาหิร
อิตฺถินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นอิตฺถินฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นอิตฺถินฺทฺริย ฯ
[๖๒๐] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นปุริสินทฺ ฺริย จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นปุริสนิ ฺทฺริย ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร ปุริสินฺทฺริย ย ปุริสสฺส ปุริสลิงฺค ปุริสนิมิตฺต ปุริสกุตฺต
ปุริสากปฺโป ปุริสตฺต ปุริสภาโว อิทนฺต รูป พาหิร ปุริสินทฺ ฺริย ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร นปุริสินฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นปุริสินฺทรฺ ิย ฯ
[๖๒๑] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นชีวิตินทฺ ฺริย จกฺขายตน
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ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นชีวิตนิ ฺทฺริย ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร ชีวิตินฺทฺริย โย เตส รูปน  ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา
ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย อิทนฺต รูป
พาหิร ชีวิตินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นชีวติ ินฺทฺริย รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นชีวิตินฺทฺริย ฯ
[๖๒๒] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นกายวิฺตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นกายวิฺตฺติ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร กายวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา อกุสลจิตฺตสฺส
วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา อภิกฺกมนฺตสฺส วา ปฏิกฺกมนฺตสฺส
วา อาโลเกตฺตสฺส วา วิโลเกตฺตสฺส วา สมฺม
ิ ฺเชนฺตสฺส วา
ปสาเรนฺตสฺส วา กายสฺส ถมฺภนา สนฺถมฺภนา สนฺถมฺภิตตฺต วิฺตฺติ
วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป พาหิร กายวิฺตฺติ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร นกายวิฺตฺติ รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นกายวิฺตฺติ ฯ
[๖๒๓] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นวจีวิฺตฺติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นวจีวิฺตฺติ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร วจีวิฺตฺติ ยา กุสลจิตฺตสฺส วา อกุสลจิตฺตสฺส
วา อพฺยากตจิตฺตสฺส วา วาจา คิรา พฺยปฺปโถ อุทรี ณ
โฆโส โฆสกมฺม วาจา วจีเภโท อย วุจฺจติ วาจา ยา ตาย
วาจาย วิฺตฺติ วิฺาปนา วิฺาปตตฺต อิทนฺต รูป พาหิร
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วจีวิฺตฺติ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นวจีวิฺตฺติ รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นวจีวิฺตฺติ ฯ
[๖๒๔] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นอากาสธาตุ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นอากาสธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อากาสธาตุ โย อากาโส อากาสคต อฆ
อฆคต วิวโร วิวรคต อสมฺผุฏ จตูหิ มหาภูเตหิ อิทนฺต รูป
พาหิร อากาสธาตุ ฯ กตมนฺต รูป พาหิร นอากาสธาตุ รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นอากาสธาตุ ฯ
[๖๒๕] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  นอาโปธาตุ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก นอาโปธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร อาโปธาตุ ย อาโป อาโปคต สิเนโห
สิเนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส อิทนฺต รูป พาหิร อาโปธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร นอาโปธาตุ รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร นอาโปธาตุ ฯ
[๖๒๖] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นลหุตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นลหุตา ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส ลหุตา ยา รูปสฺส ลหุตา ลหุปริณามตา
อทนฺธนตา อวิตฺถนตา อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส ลหุตา ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส นลหุตา รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นลหุตา ฯ
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[๖๒๗] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นมุทุตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นมุทุตา ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส มุทุตา ยา รูปสฺส มุทุตา มทฺทวตา
อกกฺขฬตา อกถินตา อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส มุทุตา ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส นมุทุตา รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นมุทุตา ฯ
[๖๒๘] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นกมฺมฺตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นกมฺมฺตา ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส กมฺมฺตา ยา รูปสฺส กมฺมฺตา
กมฺมฺตฺต กมฺมฺภาโว อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส กมฺมฺตา ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นกมฺมฺตา รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นกมฺมฺตา ฯ
[๖๒๙] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นอุปจโย จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นอุปจโย ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส อุปจโย โย อายตนาน อาจโย โส
รูปสฺส อุปจโย อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส อุปจโย ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส นอุปจโย รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นอุปจโย ฯ
[๖๓๐] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นสนฺตติ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นสนฺตติ ฯ
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กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส สนฺตติ โย รูปสฺส อุปจโย สา
รูปสฺส สนฺตติ อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส สนฺตติ ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส นสนฺตติ รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นสนฺตติ ฯ
[๖๓๑] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นชรตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป รูปสฺส นชรตา ฯ กตมนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส ชรตา ยา รูปสฺส ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจ
ปาลิจฺจ วลิตฺตจตา อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก อิทนฺต
รูป พาหิร รูปสฺส ชรตา ฯ กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นชรตา
รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส
นชรตา ฯ
[๖๓๒] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นอนิจฺจตา จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺติก รูปสฺส นอนิจฺจตา ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส อนิจฺจตา โย รูปสฺส ขโย วโย
เภโท ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธาน อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส
อนิจฺจตา ฯ กตมนฺต รูป พาหิร รูปสฺส นอนิจฺจตา รูปายตน
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป พาหิร รูปสฺส
นอนิจฺจตา ฯ
[๖๓๓] กตมนฺต รูป อชฺฌตฺติก น กพฬึกาโร อาหาโร จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิทนฺต รูป อชฺฌตฺตกิ  น กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
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กตมนฺต รูป พาหิร กพฬึกาโร อาหาโร โอทโน
กุมฺมาโส สตฺตุ มจฺโฉ มส ขีร ทธิ สปฺป นวนีต เตล มธุ
ผาณิต ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป ยมฺหิ ยมฺหิ ชนปเท เตส เตส
สตฺตาน มุขาสิย ทนฺตวิขาทน คลชฺโฌหรณีย กุจฺฉิวิตฺถมฺภน ยาย
โอชาย สตฺตา ยาเปนฺติ อิทนฺต รูป พาหิร กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
กตมนฺต รูป พาหิร น กพฬึกาโร อาหาโร รูปายตน ฯเปฯ รูปสฺส
อนิจฺจตา อิทนฺต รูป พาหิร น กพฬึกาโร อาหาโร ฯ
เอว ติวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ติกนิทฺเทโส ฯ
[๖๓๔] กตมนฺต รูป อุปาทา อุปาทินฺน จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน
อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อุปาทา อุปาทินฺน ฯ กตมนฺต รูป อุปาทา อนุปาทินฺน
สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส
มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย
วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทา อนุปาทินฺน ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา
อุปาทินฺน กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ
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อิทนฺต รูป โนอุปาทา อุปาทินฺน ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา
อนุปาทินฺน น กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ
อิทนฺต รูป โนอุปาทา อนุปาทินฺน ฯฎ
[๖๓๕] กตมนฺต รูป อุปาทา อุปาทินฺนุปาทานิย จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุริสนิ ฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทา อุปาทินฺนุปาทานิย ฯ กตมนฺต รูป
อุปาทา อนุปาทินฺนุปาทานิย สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา
รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน อากาสธาตุ รูปสฺส
อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทา
อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา อุปาทินฺนุปาทานิย
กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป โนอุปาทา
อุปาทินฺนุปาทานิย ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา อนุปาทินฺนุปาทานิย
น กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป
โนอุปาทา อนุปาทินฺนุปาทานิย ฯ
[๖๓๖] กตมนฺต รูป อุปาทา สปฺปฏิฆ จกฺขายตน ฯเปฯ
รสายตน อิทนฺต รูป อุปาทา สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป
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อุปาทา อปฺปฏิฆ อิตฺถนิ ฺทฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป อุปาทา อปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา สปฺปฏิฆ โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป โนอุปาทา สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป
โนอุปาทา อปฺปฏิฆ อาโปธาตุ อิทนฺต รูป โนอุปาทา อปฺปฏิฆ ฯ
[๖๓๗] กตมนฺต รูป อุปาทา โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ
รสายตน อิทนฺต รูป อุปาทา โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป อุปาทา
สุขุม อิตฺถินทฺ ฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทา
สุขุม ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา โอฬาริก โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป โนอุปาทา โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา สุขุม อาโปธาตุ
อิทนฺต รูป โนอุปาทา สุขุม ฯ
[๖๓๘] กตมนฺต รูป อุปาทา ทูเร อิตฺถินทฺ ฺริย ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทา ทูเร ฯ กตมนฺต รูป
อุปาทา สนฺติเก จกฺขายตน ฯเปฯ รสายตน อิทนฺต รูป
อุปาทา สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา ทูเร อาโปธาตุ
อิทนฺต รูป โนอุปาทา ทูเร ฯ กตมนฺต รูป โนอุปาทา สนฺติเก
โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป โนอุปาทา สนฺติเก ฯ
[๖๓๙] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน สนิทสฺสน กมฺมสฺส กตตฺตา
รูปายตน อิทนฺต รูป อุปาทินฺน สนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป
อุปาทินฺน อนิทสฺสน จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน อิตฺถนิ ฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส
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กตตฺตา คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อุปาทินฺน อนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน
สนิทสฺสน น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน
สนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน อนิทสฺสน สทฺทายตน
กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน อนิทสฺสน ฯ
[๖๔๐] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน สปฺปฏิฆ จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อุปาทินฺน สปฺปฏิฆ ฯ
กตมนฺต รูป อุปาทินฺน อปฺปฏิฆ อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อุปาทินฺน อปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน สปฺปฏิฆ สทฺทายตน
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน
สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน อปฺปฏิฆ กายวิฺตฺติ
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วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น
กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน อปฺปฏิฆ ฯ
[๖๔๑] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน มหาภูต กมฺมสฺส กตตฺตา
โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป อุปาทินฺน มหาภูต ฯ
กตมนฺต รูป อุปาทินฺน นมหาภูต จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน
อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป
กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน อากาสธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต
รูป อุปาทินฺน นมหาภูต ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน มหาภูต
น กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป
อนุปาทินฺน มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน นมหาภูต สทฺทายตน
กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา
รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน นมหาภูต ฯ
[๖๔๒] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา
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รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อุปาทินฺน
โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป อุปาทินฺน สุขุม อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินทฺ ฺริย
ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺน สุขุม ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน
โอฬาริก สทฺทายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป อนุปาทินฺน โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน สุขุม
กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อนุปาทินฺน สุขุม ฯ
[๖๔๓] กตมนฺต รูป อุปาทินฺน ทูเร อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุริสนิ ฺทฺริย
ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺน ทูเร ฯ กตมนฺต รูป อุปาทินฺน
สนฺติเก จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ
รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป อุปาทินฺน สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน ทูเร
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กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อนุปาทินฺน ทูเร ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺน สนฺติเก สทฺทายตน
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อนุปาทินฺน สนฺติเก ฯ
[๖๔๔] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย สนิทสฺสน กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย สนิทสฺสน ฯ
กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย อนิทสฺสน จกฺขายตน ฯเปฯ
กายายตน อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย อนิทสฺสน ฯ กตมนฺต
รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สนิทสฺสน น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน
อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สนิทสฺสน ฯ กตมนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย อนิทสฺสน สทฺทายตน กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ
รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา
รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส
กตตฺตา คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ
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รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย อนิทสฺสน ฯ
[๖๔๕] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย สปฺปฏิฆ จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป อุปาทินฺนุปาทานิย สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย
อปฺปฏิฆ อิตฺถินฺทฺริย ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อุปาทินฺนุปาทานิย อปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
สปฺปฏิฆ สทฺทายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
อปฺปฏิฆ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา
รูปสฺส มุทตุ า รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส
อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย อปฺปฏิฆ ฯ
[๖๔๖] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย มหาภูต กมฺมสฺส
กตตฺตา โผฏพฺพายตน อาโปธาตุ อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย
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มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย นมหาภูต จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน อิตฺถนิ ฺทฺริย ปุริสนิ ฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย นมหาภูต ฯ กตมนฺต
รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย มหาภูต น กมฺมสฺส กตตฺตา โผฏพฺพายตน
อาโปธาตุ อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย มหาภูต ฯ
กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย นมหาภูต สทฺทายตน กายวิฺตฺติ
วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส
กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน
อากาสธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย นมหาภูต ฯ
[๖๔๗] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย โอฬาริก จกฺขายตน
ฯเปฯ กายายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป อุปาทินฺนุปาทานิย โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย
สุขุม อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินทฺ ฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
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อุปาทินฺนุปาทานิย สุขุม ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
โอฬาริก สทฺทายตน ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส
กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
สุขุม กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา
รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา
ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อนุปาทินฺนุปาทานิย สุขุม ฯ
[๖๔๘] กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย ทูเร อิตฺถินทฺ ฺริย
ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส
กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย ทูเร ฯ
กตมนฺต รูป อุปาทินฺนุปาทานิย สนฺติเก จกฺขายตน ฯเปฯ กายายตน
ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อุปาทินนฺ ุปาทานิย
สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย ทูเร กายวิฺตฺติ
วจีวิฺตฺติ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส ชรตา รูปสฺส อนิจฺจตา ย วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น
กมฺมสฺส กตตฺตา อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
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สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย
ทูเร ฯ กตมนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สนฺติเก สทฺทายตน ย
วา ปนฺมฺป อตฺถิ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา รูปายตน คนฺธายตน
รสายตน โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป อนุปาทินฺนุปาทานิย สนฺติเก ฯ
[๖๔๙] กตมนฺต รูป สปฺปฏิฆ อินฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ
กายินฺทฺริย อิทนฺต รูป สปฺปฏิฆ อินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป
สปฺปฏิฆ นอินฺทฺริย รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป
สปฺปฏิฆ นอินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป อปฺปฏิฆ อินฺทฺริย อิตฺถนิ ฺทฺริย
ปุริสินฺทฺริย ชีวิตินฺทฺริย อิทนฺต รูป อปฺปฏิฆ อินทฺ ฺริย ฯ กตมนฺต
รูป อปฺปฏิฆ นอินฺทรฺ ยิ  กายวิฺตฺติ ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป อปฺปฏิฆ นอินทฺ ฺริย ฯ
[๖๕๐] กตมนฺต รูป สปฺปฏิฆ มหาภูต โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป สปฺปฏิฆ มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป สปฺปฏิฆ นมหาภูต
จกฺขายตน ฯเปฯ รสายตน อิทนฺต รูป สปฺปฏิฆ นมหาภูต ฯ
กตมนฺต รูป อปฺปฏิฆ มหาภูต อาโปธาตุ อิทนฺต รูป อปฺปฏิฆ
มหาภูต ฯ กตมนฺต รูป อปฺปฏิฆ นมหาภูต อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อปฺปฏิฆ นมหาภูต ฯ
[๖๕๑] กตมนฺต รูป อินฺทฺริย โอฬาริก จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ
กายินฺทฺริย อิทนฺต รูป อินฺทฺริย โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป
อินฺทฺริย สุขมุ  อิตฺถินฺทฺรยิ  ปุริสินฺทฺรยิ  ชีวิตินฺทฺรยิ  อิทนฺต รูป
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อินฺทฺริย สุขุม ฯ กตมนฺต รูป นอินฺทฺริย โอฬาริก รูปายตน
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป นอินฺทฺริย โอฬาริก ฯ กตมนฺต
รูป นอินฺทรฺ ิย สุขุม กายวิฺตฺติ ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป นอินฺทฺริย สุขุม ฯ
[๖๕๒] กตมนฺต รูป อินฺทฺริย ทูเร อิตฺถินทฺ ฺริย ปุริสินทฺ ฺริย
ชีวิตินฺทฺริย อิทนฺต รูป อินฺทฺริย ทูเร ฯ กตมนฺต รูป อินฺทฺริย
สนฺติเก จกฺขุนฺทฺริย ฯเปฯ กายินทฺ ฺริย อิทนฺต รูป อินฺทรฺ ิย
สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป นอินฺทฺริย ทูเร กายวิฺตฺติ ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นอินฺทฺริย ทูเร ฯ กตมนฺต
รูป นอินฺทฺรยิ  สนฺติเก รูปายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิทนฺต
รูป นอินฺทฺริย สนฺติเก ฯ
[๖๕๓] กตมนฺต รูป มหาภูต โอฬาริก โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป มหาภูต โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป มหาภูต สุขุม
อาโปธาตุ อิทนฺต รูป มหาภูต สุขุม ฯ กตมนฺต รูป นมหาภูต
โอฬาริก จกฺขายตน ฯเปฯ รสายตน อิทนฺต รูป นมหาภูต
โอฬาริก ฯ กตมนฺต รูป นมหาภูต สุขุม อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ
กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นมหาภูต สุขุม ฯ
[๖๕๔] กตมนฺต รูป มหาภูต ทูเร อาโปธาตุ อิทนฺต รูป
มหาภูต ทูเร ฯ กตมนฺต รูป มหาภูต สนฺติเก โผฏพฺพายตน
อิทนฺต รูป มหาภูต สนฺติเก ฯ กตมนฺต รูป นมหาภูต ทูเร
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อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป นมหาภูต
ทูเร ฯ กตมนฺต รูป นมหาภูต สนฺติเก จกฺขายตน ฯเปฯ
รสายตน อิทนฺต รูป นมหาภูต สนฺติเก ฯ
[๖๕๕] รูปายตน ทิฏ สทฺทายตน สุต คนฺธายตน รสายตน
โผฏพฺพายตน มุต สพฺพ รูป มนสา วิฺาต รูป ฯ
เอว จตุพฺพิเธน รูปสงฺคโห ฯ
จตุกฺก ฯ
[๖๕๖] กตมนฺต รูป ปวีธาตุ ย กกฺขฬ ขรคต กกฺขฬตฺต
กกฺขฬภาโว อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อุปาทินฺน วา อนุปาทินฺน
วา อิทนฺต รูป ปวีธาตุ ฯ กตมนฺต รูป อาโปธาตุ ย อาโป
อาโปคต สิเนโห สิเนหคต พนฺธนตฺต รูปสฺส อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา อุปาทินฺน วา อนุปาทินฺน วา อิทนฺต รูป อาโปธาตุ ฯ
กตมนฺต รูป เตโชธาตุ ย เตโช เตโชคต อุสฺมา อุสฺมาคต อุสุม
อุสุมคต อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา อุปาทินฺน วา อนุปาทินฺน วา
อิทนฺต รูป เตโชธาตุ ฯ กตมนฺต รูป วาโยธาตุ ย วาโย
วาโยคต ถมฺภิตตฺต รูปสฺส อชฺฌตฺต วา พหิทธฺ า วา อุปาทินฺน
วา อนุปาทินฺน วา อิทนฺต รูป วาโยธาตุ ฯ กตมนฺต รูป
อุปาทา จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป
อุปาทา ฯ เอว ปฺจวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ปฺจก ฯ
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[๖๕๗] รูปายตน จกฺขุวิฺเยฺย รูป สทฺทายตน โสตวิฺเยฺย
รูป คนฺธายตน ฆานวิฺเยฺย รูป รสายตน ชิวฺหาวิฺเยฺย
รูป โผฏพฺพายตน กายวิฺเยฺย รูป สพฺพ รูป
มโนวิฺเยฺย รูป ฯ เอว ฉพฺพิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ฉกฺก ฯ
[๖๕๘] รูปายตน จกฺขุวิฺเยฺย รูป สทฺทายตน โสตวิฺเยฺย
รูป คนฺธายตน ฆานวิฺเยฺย รูป รสายตน ชิวฺหาวิฺเยฺย
รูป โผฏพฺพายตน กายวิฺเยฺย รูป รูปายตน สทฺทายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน มโนธาตุวิฺเยฺย รูป สพฺพ
รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป ฯ เอว สตฺตวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
สตฺตก ฯ
[๖๕๙] รูปายตน จกฺขุวิฺเยฺย รูป สทฺทายตน โสตวิฺเยฺย
รูป คนฺธายตน ฆานวิฺเยฺย รูป รสายตน ชิวฺหาวิฺเยฺย รูป
มนาปโย โผฏพฺโพ สุขสมฺผสฺโส กายวิฺเยฺย รูป อมนาปโย
โผฏพฺโพ ทุกฺขสมฺผสฺโส กายวิฺเยฺย รูป รูปายตน สทฺทายตน
คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน มโนธาตุวิฺเยฺย รูป สพฺพ
รูป มโนวิฺาณธาตุวิฺเยฺย รูป ฯ เอว อฏวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
อฏก ฯ
[๖๖๐] กตมนฺต รูป จกฺขุนฺทฺรยิ  ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
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จกฺขุนฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป โสตินทฺ ฺริย ฯเปฯ ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ
ชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ กายินฺทฺริย ฯเปฯ อิตฺถินทฺ ฺริย ฯเปฯ
ปุริสินฺทฺริย ฯเปฯ ชีวิตินฺทฺริย โย เตส รูปน ธมฺมาน อายุ ิติ
ยปนา ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวติ ินฺทฺริย อิทนฺต รูป
ชีวิตินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป น อินฺทรฺ ิย รูปายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิทนฺต รูป น อินฺทฺริย ฯ เอว นววิเธน รูปสงฺคโห ฯ
นวก ฯ
[๖๖๑] กตมนฺต รูป จกฺขุนฺทฺรยิ  ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
จกฺขุนฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป โสตินทฺ ฺริย ฯเปฯ ฆานินฺทฺริย ฯเปฯ(
ชิวฺหินฺทฺริย ฯเปฯ กายินฺทฺริย ฯเปฯ อิตฺถินฺทฺริย ฯเปฯ ปุริสนิ ฺทฺริย
ฯเปฯ ชีวิตินฺทฺริย โย เตส รูปน ธมฺมาน อายุ ิติ ยปนา
ยาปนา อิริยนา วตฺตนา ปาลนา ชีวิต ชีวิตินฺทฺริย อิทนฺต รูป
ชีวิตินฺทฺริย ฯ กตมนฺต รูป น อินฺทรฺ ิย สปฺปฏิฆ รูปายตน ฯเปฯ
โผฏพฺพายตน อิทนฺต รูป น อินทฺ ฺริย สปฺปฏิฆ ฯ กตมนฺต รูป
น อินฺทฺริย อปฺปฏิฆ กายวิฺตฺติ ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร
อิทนฺต รูป น อินฺทฺริย อปฺปฏิฆ ฯ เอว ทสวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
ทสก ฯ
[๖๖๒] กตมนฺต รูป จกฺขายตน ย จกฺขุ จตุนฺน มหาภูตาน
อุปาทาย ปสาโท ฯเปฯ สฺุโ คาโมเปโส อิทนฺต รูป
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จกฺขายตน ฯ กตมนฺต รูป โสตายตน ฯเปฯ ฆานายตน ฯเปฯ
ชิวฺหายตน ฯเปฯ กายายตน ฯเปฯ รูปายตน ฯเปฯ สทฺทายตน
ฯเปฯ คนฺธายตน ฯเปฯ รสายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
ปวีธาตุ ฯเปฯ โผฏพฺพธาตุเปสา อิทนฺต รูป โผฏพฺพายตน ฯ
กตมนฺต รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน อิตฺถินฺทฺริย
ฯเปฯ กพฬึกาโร อาหาโร อิทนฺต รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน ฯ เอว เอกาทสวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
เอกาทสก ฯ
รูปวิภตฺติ ฯ
อฏม ภาณวาร ๑ ฯ
__________
@๑ รูปกณฺเฑ ทุติย ภวิตพฺพ ฯ อติเรกฉภาณวาร จิตฺตุปฺปาทกณฺฑ
@อติเรกทฺวิภาณวาร รูปกณฺฑ ติมตฺตภาณวาร นิกฺเขปกณฺฑ ทฺวิมตฺตภาณวาร
@อตฺถุทฺธารกณฺฑ อิติ อติเรกเตรสมตฺตภาณวาร สกล ธมฺมสงฺคณิปฺปกรณ
@วิตฺถาริยมาน อนนฺตปริมาณ โหตีติ อฏสาลินิย นโย ฯ อิมินา ปน นเยน
@กุสลธมฺเม เทฺว อกุสลธมฺเม เทฺวอพฺยากเต จิตฺตสงฺคเห เทฺวติ
@จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ ฉ อิธ เทฺวติ อฏ ภาณวารา ทฏพฺพา ฯ อิติ จิตฺตุปฺปาทกณฺเฑ
@ภาณวารโต สมฺพนฺธคณนาย อิเธว อฏม โหติ ฯ
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นิกฺเขปกณฺฑ
[๖๖๓] กตเม ธมฺมา กุสลา ตีณิ กุสลมูลานิ อโลโภ อโทโส
อโมโห ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม
ธมฺมา กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา อกุสลา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ
โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา อกุสลา ฯ กตเม ธมฺมา
อพฺยากตา กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา
นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๖๖๔] กตเม ธมฺมา สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา สุขภูมิย
กามาวจเร รูปาวจเร อปริยาปนฺเน สุข เวทน เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา
ทุกฺขภูมิย กามาวจเร ทุกขฺ  เวทน เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ
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กตเม ธมฺมา อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา
อทุกฺขมสุขภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน
อทุกฺขมสุข เวทน เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ
[๖๖๕] กตเม ธมฺมา วิปากา กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
วิปากา ฯ กตเม ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา กุสลากุสลา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา ฯ กตเม
ธมฺมา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา เย จ ธมฺมา กิริยา เนว
กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
[๖๖๖] กตเม ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยา สาสวา กุสลากุสลาน
ธมฺมาน วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ รูป กมฺมสฺส
กตตฺตา อิเม ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา สาสวา กุสลากุสลา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ เย จ ธมฺมา
กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา ยฺจ รูป น
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กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ฯ กตเม
ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิจ
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ฯ
[๖๖๗] กตเม ธมฺมา สงฺกิลฏิ  สงฺกิเลสิกา ตีณิ อกุสลมูลานิ
โลโภ โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม
มโนกมฺม อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา สาสวา กุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ
กตเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา อปริยาปนฺนา
มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา ฯ
[๖๖๘] กตเม ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารา สวิตกฺกสวิจารภูมิย
กามาวจเร รูปาวจเร อปริยาปนฺเน วิตกฺกวิจาเร เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารา ฯ กตเม ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา อวิตกฺกวิจารมตฺตภูมิย
รูปาวจเร อปริยาปนฺเน วิจาร เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฯ
กตเม ธมฺมา อวิตกฺกาวิจารา อวิตกฺกาวิจารภูมิย กามาวจเร
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รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อวิตกฺกาวิจารา ฯ
[๖๖๙] กตเม ธมฺมา ปติสหคตา ปติภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร
อปริยาปนฺเน ปตึ เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ปติสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา
สุขสหคตา สุขภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อปริยาปนฺเน สุข
เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา สุขสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา
อุเปกฺขาภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน
อุเปกฺข เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา ฯ
[๖๗๐] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ตีณิ สฺโชนานิ
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส ฯ
[๖๗๑] ตตฺถ กตมา สกฺกายทิฏิ 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 อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทนาวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน สฺ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ สฺาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สฺ
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สฺาย วา อตฺตาน สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ สงฺขารวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สงฺขาเร สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา วิฺาณ
วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคต ทิฏิคหน
ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห
ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต
ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ สกฺกายทิฏิ ฯ
[๖๗๒] ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ธมฺเม
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สิกฺขาย กงฺขติ วิจิกจิ ฺฉติ
ปุพฺพนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อปรนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ
วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา
ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย
วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ
[๖๗๓] ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส อิโต พหิทธฺ า
สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ ยา
เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส
กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห
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อย วุจฺจติ สีลพฺพตปรามาโส ฯ
[๖๗๔] อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน
กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ
กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา อวเสโส โลโภ โทโส โมโห
ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพา ฯ กตเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา
กุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ฯ
[๖๗๕] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ตีณิ สฺโชนานิ
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส ฯ ตตฺถ กตมา
สกฺกายทิฏิ ฯเปฯ อย วุจฺจติ สกฺกายทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา
ฯเปฯ อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส
ฯเปฯ อย วุจฺจติ สีลพฺพตปรามาโส ฯ อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ
ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา
ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ ตีณิ สฺโชนานิ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา
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สีลพฺพตปรามาโส อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ตเทกฏโ
โลโภ โทโส โมโห อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตู ตเทกฏา
จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อวเสโส
โลโภ โทโส โมโห อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตู ตเทกฏา
จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๖๗๖] กตเม ธมฺมา อาจยคามิโน สาสวา กุสลากุสลา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อาจยคามิโน ฯ กตเม ธมฺมา
อปจยคามิโน จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา
อปจยคามิโน ฯ กตเม ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน
กุสลากุสลาน ธมฺมาน วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
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อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ เย จ
ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น จ กมฺมวิปากา สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน ฯ
[๖๗๗] กตเม ธมฺมา เสกฺขา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
เหฏิมานิ จ ตีณิ สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา เสกฺขา ฯ
กตเม ธมฺมา อเสกฺขา อุปริฏิม อรหตฺตผล อิเม ธมฺมา
อเสกฺขา ฯ กตเม ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา เต ธมฺเม
เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ
[๖๗๘] กตเม ธมฺมา ปริตฺตา สพฺเพว กามาวจรา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา ปริตตฺ า ฯ กตเม ธมฺมา มหคฺคตา รูปาวจรา อรูปาวจรา
กุสลาพฺยากตา ธมฺมา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา มหคฺคตา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปมาณา อปริยาปนฺนา
มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
อปฺปมาณา ฯ
[๖๗๙] กตเม ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา ปริตฺเต ธมฺเม อารพฺภ
เย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา ฯ
กตเม ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา มหคฺคเต ธมฺเม อารพฺภ เย
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อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา ฯ
กตเม ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา อปฺปมาเณ ธมฺเม อารพฺภ เย
อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ฯ
[๖๘๐] กตเม ธมฺมา หีนา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส
โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม
ธมฺมา หีนา ฯ กตเม ธมฺมา มชฺฌมิ า สาสวา กุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา มชฺฌมิ า ฯ กตเม ธมฺมา ปณีตา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา ปณีตา ฯ
[๖๘๑] กตเม ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา ปฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ
ยา จ มิจฺฉาทิฏิ นิยตา อิเม ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา ฯ กตเม
ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา
สมฺมตฺตนิยตา ฯ กตเม ธมฺมา อนิยตา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อนิยตา ฯ
[๖๘๒] กตเม ธมฺมา มคฺคารมฺมณา อริยมคฺค อารพฺภ เย
อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา มคฺคารมฺมณา ฯ
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กตเม ธมฺมา มคฺคเหตุกา อริยมคฺคสมงฺคิสฺส มคฺคงฺคานิ เปตฺวา
ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
มคฺคเหตุกา ฯ อริยมคฺคสมงฺคิสฺส สมฺมาทิฏิ มคฺโค เจว เหตุ
จ สมฺมาทิฏึ เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา มคฺคเหตุกา ฯ อริยมคฺคสมงฺคิสฺส
อโลโภ อโทโส อโมโห อิเม ธมฺมา มคฺคเหตู ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา มคฺคเหตุกา ฯ
กตเม ธมฺมา มคฺคาธิปติโน อริยมคฺค อธิปตึ กริตฺวา เย
อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา มคฺคาธิปติโน ฯ
อริยมคฺคสมงฺคิสฺส วีมสาธิปเตยฺย มคฺค ภาวยนฺตสฺส วีมส เปตฺวา
ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
มคฺคาธิปติโน ฯ
[๖๘๓] กตเม ธมฺมา อุปฺปนฺนา เย ธมฺมา ชาตา ภูตา
สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา สมุปฺปนฺนา
อุฏิตา สมุฏิตา อุปฺปนฺนา อุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา รูปา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา อุปฺปนฺนา ฯ
กตเม ธมฺมา อนุปฺปนฺนา เย ธมฺมา อชาตา อภูตา อสฺชาตา
อนิพฺพตฺตา อนภินิพฺพตฺตา อปาตุภูตา อนุปฺปนฺนา อสมุปฺปนฺนา
อนุฏิตา อสมุฏิตา อนุปฺปนฺนา อนุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา รูปา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา อนุปฺปนฺนา ฯ
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กตเม ธมฺมา อุปฺปาทิโน กุสลากุสลาน ธมฺมาน อวิปกฺกวิปากาน ๑
วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา
อุปฺปชฺชิสฺสติ อิเม ธมฺมา อุปฺปาทิโน ฯ
[๖๘๔] กตเม ธมฺมา อตีตา เย ธมฺมา อตีตา นิรุทฺธา
วิคตา วิปริณตา อตฺถงฺคตา อพฺภตฺถงฺคตา อุปฺปชฺชิตฺวา วิคตา
อตีตา อตีตเสน สงฺคหิตา รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ อิเม ธมฺมา อตีตา ฯ กตเม ธมฺมา อนาคตา เย
ธมฺมา อชาตา อภูตา อสฺชาตา อนิพฺพตฺตา อนภินิพฺพตฺตา
อปาตุภูตา อนุปฺปนฺนา อสมุปฺปนฺนา อนุฏิตา อสมุฏ ิตา
อนาคตา อนาคตเสน สงฺคหิตา รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ อิเม ธมฺมา อนาคตา ฯ กตเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา
เย ธมฺมา ชาตา ภูตา สฺชาตา นิพฺพตฺตา อภินิพฺพตฺตา
ปาตุภูตา อุปฺปนฺนา สมุปฺปนฺนา อุฏิตา สมุฏิตา ปจฺจุปฺปนฺนา
ปจฺจุปฺปนฺนเสน สงฺคหิตา รูปา เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ
อิเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ
[๖๘๕] กตเม ธมฺมา อตีตารมฺมณา อตีเต ธมฺเม อารพฺภ
เย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา อตีตารมฺมณา ฯ
กตเม ธมฺมา อนาคตารมฺมณา อนาคเต ธมฺเม อารพฺภ เย
@๑ ยุโรปยมฺรมฺมโปตฺถเกสุ อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา อนาคตารมฺมณา ฯ
กตเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ปจฺจุปฺปนฺเน ธมฺเม อารพฺภ เย
อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ
[๖๘๖] กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺตา เย ธมฺมา เตส เตส สตฺตาน
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินนฺ า รูปา เวทนา
สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺตา ฯ กตเม
ธมฺมา พหิทธฺ า เย ธมฺมา เตส เตส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต นิยกา ปาฏิปุคฺคลิกา อุปาทินนฺ า รูปา เวทนา
สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา พหิทฺธา ฯ กตเม
ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ตทุภย อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ
[๖๘๗] กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมณา อชฺฌตฺเต ธมฺเม
อารพฺภ เย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา
อชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ กตเม ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา พหิทธฺ า
ธมฺเม อารพฺภ เย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม
ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา ฯ กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเม อารพฺภ เย อุปฺปชฺชนฺติ จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ฯ
[๖๘๘] กตเม ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา รูปายตน อิเม
ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ กตเม ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา
จกฺขายตน โสตายตน ฆานายตน ชิวฺหายตน กายายตน สทฺทายตน

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 271

คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อิเม ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ
กตเม ธมฺมา อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ รูป
อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ฯ
ติก ฯ
______________
[๖๘๙] กตเม ธมฺมา เหตู ตโย กุสลเหตู ตโย อกุสลเหตู
ตโย อพฺยากตเหตู วา กามาวจรเหตู ฉ รูปาวจรเหตู ฉ อรูปาวจรเหตู
ฉ อปริยาปนฺนเหตู ฯ
[๖๙๐] ตตฺถ กตเม ตโย กุสลเหตู 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
เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต อนุทฺทา อนุทฺทายนา อนุทฺทายิตตฺต
หิเตสิตา อนุกมฺปา อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช อโทโส กุสลมูล
อย วุจฺจติ อโทโส ฯ ตตฺถ กตโม อโมโห ทุกฺเข าณ
ทุกฺขสมุทเย าณ ทุกฺขนิโรเธ าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
าณ ปุพฺพนฺเต าณ อปรนฺเต าณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต าณ
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ าณ ยา เอวรูปา
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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 อย วุจฺจติ อโมโห ฯ
อิเม ตโย กุสลเหตู ฯ
[๖๙๑] ตตฺถ กตเม ตโย อกุสลเหตู 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 ชปฺปต ตฺต โลลุปฺป โลลุปปฺ ายนา
โลลุปฺปายิตตฺต ปฺุจิกตา สาธุกมฺยตา อธมฺมราโค วิสมโลโภ
นิกนฺติ นิกามนา ปตฺถนา ปหนา สมฺปตฺถนา กามตณฺหา
ภวตณฺหา วิภวตณฺหา รูปตณฺหา อรูปตณฺหา นิโรธตณฺหา
รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา
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ธมฺมตณฺหา โอโฆ โยโค คนฺโถ อุปาทาน อาวรณ นีวรณ
ฉาทน พนฺธน อุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยฏุ าน ลตา เววิจฺฉ
ทุกฺขมูล ทุกขฺ นิทาน ทุกขฺ ปฺปภโว 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 ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ
อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ
อตฺถ จรติ ฯเปฯ อตฺถ จริสฺสตีติ 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
ฺ ติ ตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโปถ
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
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อนภิสมโย อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา
อสมเปกฺขนา อปฺปจฺจเวกฺขณา อปฺปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ
พาลฺย อสมฺปชฺ โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชชฺ า
อวิชฺโชโฆ อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานุสโย อวิชฺชาปริยุฏาน อวิชฺชาลงฺคี
โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ โมโห ฯ อิเม ตโย อกุสลเหตู ฯ
[๖๙๒] ตตฺถ กตเม ตโย อพฺยากตเหตู กุสลาน วา ธมฺมาน
วิปากโต กิริยาพฺยากเตสุ วา ธมฺเมสุ อโลโภ อโทโส อโมโห
อิเม ตโย อพฺยากตเหตู ฯ
[๖๙๓] ตตฺถ กตเม นว กามาวจรเหตู ตโย กุสลเหตู ตโย
อกุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู อิเม นว กามาวจรเหตู ฯ ตตฺถ
กตเม ฉ รูปาวจรเหตู ตโย กุสลเหตู ตโย อพฺยากตเหตู อิเม
ฉ รูปาวจรเหตู ฯ ตตฺถ กตเม ฉ อรูปาวจรเหตู ตโย กุสลเหตู
ตโย อพฺยากตเหตู อิเม ฉ อรูปาวจรเหตู ฯ
[๖๙๔] ตตฺถ กตเม ฉ อปริยาปนฺนเหตู ตโย กุสลเหตู ตโย
อพฺยากตเหตู อิเม ฉ อปริยาปนฺนเหตู ฯ ตตฺถ กตเม ตโย
กุสลเหตู อโลโภ อโทโส อโมโห ฯ ตตฺถ กตโม อโลโภ โย
อโลโภ อลุพฺภนา อลุพภฺ ิตตฺต อสาราโค อสารชฺชนา อสารชฺชิตตฺต
อนภิชฺฌา อโลโภ กุสลมูล อย วุจจฺ ติ อโลโภ ฯ ตตฺถ กตโม
อโทโส โย อโทโส อทูสนา อทูสิตตฺต ฯเปฯ อพฺยาปาโท
อพฺยาปชฺโช อโทโส กุลสมูล อย วุจฺจติ อโทโส ฯ ตตฺถ กตโม
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อโมโห ทุกฺเข าณ ทุกฺขสมุทเย าณ ทุกขฺ นิโรเธ าณ
ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ ปุพฺพนฺเต าณ อปรนฺเต
าณ ปุพพฺ นฺตาปรนฺเต าณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ าณ ยา เอวรูปา 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 ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค มคฺคงฺค มคฺคปริยาปนฺน อย
วุจฺจติ อโมโห ฯ อิเม ตโย กุสลเหตู ฯ ตตฺถ กตเม ตโย
อพฺยากตเหตู กุสลาน ธมฺมาน วิปากโต อโลโภ อโทโส อโมโห
อิเม ตโย อพฺยากตเหตู ฯ อิเม ฉ อปริยาปนฺนเหตู ฯ
อิเม ธมฺมา เหตู ฯ
[๖๙๕] กตเม ธมฺมา นเหตู เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นเหตู ฯ
[๖๙๖] กตเม ธมฺมา สเหตุกา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สเหตุกา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
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สเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา อเหตุกา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
อเหตุกา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อเหตุกา ฯ
[๖๙๗] กตเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๖๙๘] กตเม ธมฺมา เหตูเจวสเหตุกาจ โลโภ โมเหน
เหตุเจวสเหตุโกจ โมโห โลเภน เหตุเจวสเหตุโกจ
โทโส โมเหน เหตุเจวสเหตุโกจ โมโห โทเสน เหตุเจวสเหตุโกจ อโลโภ อโทโส อโมโห เต อฺมฺ เหตูเจวสเหตุกาจ อิเม ธมฺมา เหตูเจวสเหตุกาจ ฯ กตเม
ธมฺมา สเหตุกาเจวนจเหตู เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สเหตุกา
เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา สเหตุกาเจวนจเหตู ฯ
[๖๙๙] กตเม ธมฺมา เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจ โลโภ
โมเหน เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ โมโห โลเภน เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ โทโส โมเหน เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ
โมโห โทเสน เหตุเจวเหตุสมฺปยุตฺโตจ อโลโภ อโทโส
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อโมโห เต อฺมฺ เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจ อิเม
ธมฺมา เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตาเจวนจเหตู เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺเม
เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
เหตุสมฺปยุตฺตาเจวนจเหตู ฯ
[๗๐๐] กตเม ธมฺมา นเหตู สเหตุกา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
นเหตู สเหตุกา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา นเหตู สเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา นเหตู อเหตุกา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นเหตู อเหตุกา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
นเหตู อเหตุกา ฯ
_____________
[๗๐๑] กตเม ธมฺมา สปฺปจฺจยา ปฺจกฺขนฺธา รูปกฺขนฺโธ
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา สปฺปจฺจยา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา อสงฺขตา ธาตุ
อิเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา ฯ
[๗๐๒] กตเม ธมฺมา สงฺขตา เยว เต ธมฺมา สปฺปจฺจยา
เตว เต ธมฺมา สงฺขตา ฯ กตเม ธมฺมา อสงฺขตา โย เอว
โส ธมฺโม อปฺปจฺจโย โส เอว โส ธมฺโม อสงฺขโต ฯ
[๗๐๓] กตเม ธมฺมา สนิทสฺสนา รูปายตน อิเม ธมฺมา
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สนิทสฺสนา ฯ กตเม ธมฺมา อนิทสฺสนา จกฺขายตน ฯเปฯ
โผฏพฺพายตน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ
รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา อนิทสฺสนา ฯ
[๗๐๔] กตเม ธมฺมา สปฺปฏิฆา จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
อิเม ธมฺมา สปฺปฏิฆา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปฏิฆา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อปฺปฏิฆา ฯ
[๗๐๕] กตเม ธมฺมา รูปโ น จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺน จ
มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิเม ธมฺมา รูปโน ฯ กตเม ธมฺมา
อรูปโน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา อรูปโน ฯ
[๗๐๖] กตเม ธมฺมา โลกิยา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา โลกิยา ฯ กตเม ธมฺมา โลกุตฺตรา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา โลกุตตฺ รา ฯ
[๗๐๗] กตเม ธมฺมา เกนจิวิฺเยฺยา เกนจินวิฺเยฺยา เย
เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา เย วา
ปน เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา เย
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ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา
เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา เย
ปน เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา
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เย เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา จกฺขุวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา โสตวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา ฆานวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา
เย เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา เย
วา ปน เต ธมฺมา ชิวฺหาวิฺเยฺยา น เต ธมฺมา กายวิฺเยฺยา
อิเม ธมฺมา เกนจิวิฺเยฺยา เกนจินวิฺเยฺยา ฯ
___________________
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[๗๐๘] กตเม ธมฺมา อาสวา จตฺตาโร อาสวา กามาสโว
ภวาสโว ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว ฯ
[๗๐๙] ตตฺถ กตโม กามาสโว โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺที กามตณฺหา กามสิเนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน อย วุจฺจติ กามาสโว ฯ
[๗๑๐] ตตฺถ กตโม ภวาสโว โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ภวราโค
ภวนนฺที ภวตณฺหา ภวสิเนโห ภวปริฬาโห ภวมุจฺฉา
ภวชฺโฌสาน อย วุจฺจติ ภวาสโว ฯ
[๗๑๑] ตตฺถ กตโม ทิฏาสโว 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 ยา เอวรูปา ทิฏิ
ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต
ทิฏ ิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย
วุจฺจติ ทิฏาสโว ฯ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏาสโว ฯ
[๗๑๒] ตตฺถ กตโม อวิชชฺ าสโว ทุกฺเข อฺาณ ทุกฺขสมุทเย
อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
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อฺาณ ปุพฺพนฺเต อฺาณ อปรนฺเต อฺาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
อฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณ
ย เอวรูป อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ
อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา
อปฺปจฺจเวกฺขณา อปฺปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ
โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชชฺ า อวิชโฺ ชโฆ อวิชฺชาโยโค
อวิชฺชานุสโย อวิชชฺ าปริยุฏาน อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อย วุจฺจติ อวิชฺชาสโว ฯ
อิเม ธมฺมา อาสวา ฯ
[๗๑๓] กตเม ธมฺมา โนอาสวา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนอาสวา ฯ
[๗๑๔] กตเม ธมฺมา สาสวา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สาสวา ฯ กตเม ธมฺมา อนาสวา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อนาสวา ฯ
[๗๑๕] กตเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
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ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ
[๗๑๖] กตเม ธมฺมา อาสวาเจวสาสวาจ เตเยว อาสวา
อาสวาเจวสาสวาจ ฯ กตเม ธมฺมา สาสวาเจวโนจอาสวา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สาสวา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สาสวาเจวโนจอาสวา ฯ
[๗๑๗] กตเม ธมฺมา อาสวาเจวอาสวสมฺปยุตฺตาจ กามาสโว
อวิชฺชาสเวน อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อวิชฺชาสโว
กามาสเวน อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ ภวาสโว อวิชชฺ าสเวน
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
อวิชฺชาสโว
ภวาสเวน
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ
ทิฏ าสโว อวิชฺชาสเวน
อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อวิชฺชาสโว ทิฏาสเวน อาสโวเจวอาสวสมฺปยุตฺโตจ อิเม ธมฺมา อาสวาเจวอาสวสมฺปยุตฺตาจ ฯ
กตเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา ฯ
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[๗๑๘] กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวา ฯ กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา
อนาสวา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ฯ
_______________
[๗๑๙] กตเม ธมฺมา สฺโชนา ทส สฺโชนานิ กามราคสฺโชน
ปฏิฆสฺโชน มานสฺโชน ทิฏิสฺโชน วิจิกิจฺฉาสฺโชน
สีลพฺพตปรามาสสฺโชน ภวราคสฺโชน อิสฺสาสฺโชน
มจฺฉริยสฺโชน อวิชฺชาสฺโชน ฯ
[๗๒๐] ตตฺถ กตม กามราคสฺโชน โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺที กามตณฺหา กามสิเนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน อิท วุจฺจติ กามราคสฺโชน ฯ
[๗๒๑] ตตฺถ กตม ปฏิฆสฺโชน อนตฺถ เม อจรีติ
อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ
เม จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ
อจริ ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต
ชายติ อปฺปย สฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ อตฺถ
จรติ ฯเปฯ อตฺถ จริสสฺ ตีติ อาฆาโต ชายติ อฏาเน วา
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ปน อาฆาโต ชายติ โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต
ปฏิฆ ปฏิวโิ รโธ โกโป ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส
สมฺปโทโส จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฌ
ฺ นา
กุชฺฌิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ ปฏิฆสฺโชน ฯ
[๗๒๒] ตตฺถ กตม มานสฺโชน เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน
สทิโสหมสฺมีติ มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน โย เอวรูโป มาโน
มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห
เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มานสฺโชน ฯ
[๗๒๓] ตตฺถ กตม ทิฏิสฺโชน 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 ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต
ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจจฺ ติ
ทิฏิสฺโชน เปตฺวา สีลพฺพตปรามาสสฺโชน สพฺพาป
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มิจฺฉาทิฏิ ทิฏิสฺโชน ฯ
[๗๒๔] ตตฺถ กตม วิจิกิจฺฉาสฺโชน สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ธมฺเม กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สิกฺขาย
กงฺขติ วิจิกจิ ฺฉติ ปุพฺพนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อปรนฺเต กงฺขติ
วิจิกิจฺฉติ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ยา เอวรูปา กงฺขา
กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกจิ ฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ
สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ถมฺภิตตฺต
จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อิท วุจฺจติ วิจิกิจฺฉาสฺโชน ฯ
[๗๒๕] ตตฺถ กตม สีลพฺพตปรามาสสฺโชน อิโต พหิทฺธา
สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ
ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส
ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห
อิท วุจฺจติ สีลพฺพตปรามาสสฺโชน ฯ
[๗๒๖] ตตฺถ กตม ภวราคสฺโชน โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท
ภวราโค ภวนนฺที ภวตณฺหา ภวสิเนโห ภวปริฬาโห ภวมุจฺฉา
ภวชฺโฌสาน อิท วุจฺจติ ภวราคสฺโชน ฯ
[๗๒๗] ตตฺถ กตม อิสฺสาสฺโชน ยา ปรลาภ สกฺการครุการ
มานน วนฺทน ปูชนาสุ อิสฺสา อิสฺสายนา อิสฺสายิตตฺต อุสูยา
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อุสูยนา อุสูยิตตฺต อิท วุจฺจติ อิสฺสาสฺโชน ฯ
[๗๒๘] ตตฺถ กตม มจฺฉริยสฺโชน ปฺจ มจฺฉริยานิ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
ย เอวรูป มจฺเฉร มจฺฉรายนา มจฺฉรายิตตฺต เววิจฺฉ กทริย
กฏกฺจุกตา อคฺคหิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ มจฺฉริยสฺโชน ฯ
[๗๒๙] ตตฺถ กตม อวิชชฺ าสฺโชน ทุกฺเข อฺาณ
ทุกฺขสมุทเย อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา
ปฏิปทาย อฺาณ ปุพฺพนฺเต อฺาณ อปรนฺเต อฺาณ
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต อฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ
อฺาณ ย เอวรูป อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ
อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา
อปฺปจฺจเวกฺขณา อปฺปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ
โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชชฺ า อวิชโฺ ชโฆ อวิชฺชาโยโค
อวิชฺชานุสโย อวิชชฺ าปริยุฏาน อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล
อิท วุจฺจติ อวิชฺชาสฺโชน ฯ
อิเม ธมฺมา สฺโชนา ฯ
[๗๓๐] กตเม ธมฺมา โนสฺโชนา เต ธมฺเม เปตฺวา
อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนสฺโชนา ฯ
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[๗๓๑] กตเม ธมฺมา สฺโชนิยา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สฺโชนิยา ฯ กตเม
ธมฺมา อสฺโชนิยา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อสฺโชนิยา ฯ
[๗๓๒] กตเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๗๓๓] กตเม ธมฺมา สฺโชนาเจวสฺโชนิยาจ ตาเนว
สฺโชนานิ สฺโชนาเจวสฺโชนิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา
สฺโชนิยาเจวโนจสฺโชนา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สฺโชนิยา
เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สฺโชนิยาเจวโนจสฺโชนา ฯ
[๗๓๔] กตเม ธมฺมา สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจ
กามราคสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชาสฺโชน กามราคสฺโชเนน สฺโชนฺเจว
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สฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ ปฏิฆสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อวิชฺชาสฺโชน
ปฏิฆสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ มานสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชาสฺโชน
มานสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ ทิฏิสฺโชน อวิชฺชาสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อวิชฺชาสฺโชน ทิฏิสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ วิจิกิจฺฉาสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชาสฺโชน
วิจิกิจฺฉาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ สีลพฺพตปรามาสสฺโชน อวิชชฺ าสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อวิชฺชาสฺโชน
สีลพฺพตปรามาสสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
ภวราคสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อวิชฺชาสฺโชน ภวราคสฺโชเนน
สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อิสฺสาสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชาสฺโชน อิสฺสาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ มจฺฉริยสฺโชน อวิชฺชาสฺโชเนน สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อวิชฺชาสฺโชน มจฺฉริยสฺโชเนน
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สฺโชนฺเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตฺจ อิเม ธมฺมา
สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนา ฯ
[๗๓๕] กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา สฺโชนิยา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา สฺโชนิยา ฯ
กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา อสฺโชนิยา อปริยาปนฺนา
มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
อสฺโชนิยา ฯ
__________________
[๗๓๖] กตเม ธมฺมา คนฺถา จตฺตาโร คนฺถา อภิชฺฌา
กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ
อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ
[๗๓๗] ตตฺถ กตโม อภิชฺฌา กายคนฺโถ โย ราโค
สาราโค อนุนโย อนุโรโธ นนฺที นนฺทีราโค จิตฺตสฺส สาราโค
อิจฺฉา มุจฺฉา อชฺโฌสาน เคโธ ปลิเคโธ สงฺโค ปงฺโก
เอชา มายา ชนิกา สฺชนนี สิพฺพนิ ี ชาลินี สริตา วิสตฺติกา
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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 อุปกฺกิเลโส
อนุสโย ปริยุฏาน ลตา เววิจฺฉ ทุกฺขมูล ทุกฺขนิทาน ทุกฺขปฺปภโว
มารปาโส มารพลิส มารวิสโย ตณฺหานที ตณฺหาชาล
ตณฺหาคทฺทุล ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฌ
ฺ า โลโภ อกุสลมูล อย
วุจฺจติ อภิชฺฌา กายคนฺโถ ฯ
[๗๓๘] ตตฺถ กตโม พฺยาปาโท กายคนฺโถ อนตฺถ เม
อจรีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ
อนตฺถ เม จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส
อนตฺถ อจริ ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ
อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ
อตฺถ จรติ ฯเปฯ อตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อฏาเน

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 292

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 อสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ พฺยาปาโท กายคนฺโถ ฯ
[๗๓๙] ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ อิโต
พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน
สุทฺธีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร
ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏ ิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห
อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ ฯ
[๗๔๐] ตตฺถ กตโม อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา อสสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา อนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ วา อนนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
วา ต ชีว ต สรีร อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีร อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา โหติ จ
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น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วา ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคต ทิฏิคหน
ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห
ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต
ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ อิทสจฺจาภินิเวโส
กายคนฺโถ ฯ เปตฺวา สีลพฺพตปรามาส กายคนฺถ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ
อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ ฯ
อิเม ธมฺมา คนฺถา ฯ
[๗๔๑] กตเม ธมฺมา โนคนฺถา เต ธมฺมา เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนคนฺถา ฯ
[๗๔๒] กตเม ธมฺมา คนฺถนิยา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา คนฺถนิยา ฯ กตเม ธมฺมา อคนฺถนิยา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา อคนฺถนิยา ฯ
[๗๔๓] กตเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
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ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๗๔๔] กตเม ธมฺมา คนฺถา เจว คนฺถนิยา จ เตว คนฺถา
คนฺถา เจว คนฺถนิยา จ ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา คนฺถนิยา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา คนฺถนิยา เจว โน จ คนฺถา ฯ
[๗๔๕] กตเม ธมฺมา คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จ สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ อภิชฺฌากายคนฺเถน ๑ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต
จ อภิชฺฌา กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาสกายคนฺเถน ๒
คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ
อภิชฺฌากายคนฺเถน คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จ อภิชฌ
ฺ า
กายคนฺโถ อิทสจฺจาภินิเวสกายคนฺเถน ๓ คนฺโถ เจว คนฺถสมฺปยุตฺโต จ
อิเม ธมฺมา คนฺถา เจว คนฺถสมฺปยุตฺตา จ ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา
เจว โน จ คนฺถา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา
เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
@๑ ภิชฺฌาย กายคนฺเถน ฯ ๒ สีลพฺพตปรามาเสน กายคนฺเถน ฯ
@๓ อิทสจฺจาภินิเวเสน กายคนฺเถน ฯ
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อิเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว โน จ คนฺถา ฯ
[๗๔๖] กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยา ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา
อคนฺถนิยา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา อคนฺถนิยา ฯ
_____________
[๗๔๗] กตเม ธมฺมา โอฆา ฯเปฯ กตเม ธมฺมา โยคา ฯเปฯ
[๗๔๘] กตเม ธมฺมา นีวรณา ฉ นีวรณานิ กามจฺฉนฺทนีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทธฺ นีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ
อวิชฺชานีวรณ ฯ
[๗๔๙] ตตฺถ กตม กามจฺฉนฺทนีวรณ โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺที กามตณฺหา กามสิเนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน อิท วุจฺจติ กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ
[๗๕๐] ตตฺถ กตม พฺยาปาทนีวรณ อนตฺถ เม อจรีติ
อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ
เม จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ
อจริ ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต
ชายติ อปฺปย สฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ อตฺถ
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จรติ ฯเปฯ 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 กุชฌ
ฺ นา
กุชฺฌิตตฺต โทโส ทูสนา ทูสิตตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา
พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา
จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ พฺยาปาทนีวรณ ฯ
[๗๕๑] ตตฺถ กตม ถีนมิทฺธนีวรณ อตฺถิ ถีน อตฺถิ มิทธฺ  ฯ
ตตฺถ กตม ถีน ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา โอลียนา
สลฺลียนา ลีน ลียนา ลียิตตฺต ถีน ถียนา ถียิตตฺต 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 ฯ อิท วุจฺจติ ถีนมิทฺธนีวรณ ฯ
[๗๕๒] ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ อตฺถิ อุทฺธจฺจ
อตฺถิ กุกฺกุจจฺ  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 กุกกฺ ุจฺจายนา กุกฺกุจฺจายิตตฺต เจตโส วิปปฺ ฏิสาโร มโนวิเลโข
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อิท วุจฺจติ กุกกฺ ุจฺจ ฯ อิติ อิทฺจ อุทฺธจฺจ อิทฺจ
กุกฺกุจฺจ ฯ อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ ฯ
[๗๕๓] ตตฺถ กตม วิจิกิจฺฉานีวรณ สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ธมฺเม กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สิกฺขาย กงฺขติ
วิจิกิจฺฉติ ปุพฺพนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อปรนฺเต กงฺขติ วิจิกจิ ฺฉติ
ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ยา เอวรูปา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต
วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย อเนกสคาโห
อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา ถมฺภติ ตฺต จิตฺตสฺส
มโนวิเลโข อิท วุจฺจติ วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ
[๗๕๔] ตตฺถ กตม อวิชฺชานีวรณ ทุกฺเข อฺาณ ทุกขฺ สมุทเย
อฺาณ ทุกขฺ นิโรเธ อฺาณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
อฺาณ ปุพฺพนฺเต อฺาณ อปรนฺเต อฺาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
อฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณ ย
เอวรูป อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ อสมฺโพโธ อปฺปฏิเวโธ
อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา อปฺปจฺจเวกฺขณา
อปฺปจฺจกฺขกมฺม ทุมฺเมชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ โมโห ปโมโห
สมฺโมโห อวิชฺชา อวิชโฺ ชโฆ อวิชชฺ าโยโค อวิชชฺ านุสโย อวิชชฺ าปริยุฏาน
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสล อิท วุจฺจติ อวิชฺชานีวรณ ฯ
อิเม ธมฺมา นีวรณา ฯ
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[๗๕๕] กตเม ธมฺมา โนนีวรณา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนนีวรณา ฯ
[๗๕๖] กตเม ธมฺมา นีวรณิยา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา นีวรณิยา ฯ กตเม ธมฺมา อนีวรณิยา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อนีวรณิยา ฯ
[๗๕๗] กตเม ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๗๕๘] กตเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณิยาจ ตาเนว นีวรณานิ
นีวรณาเจวนีวรณิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา(
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา นีวรณิยา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา ฯ
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[๗๕๙] กตเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ
กามจฺฉนฺทนีวรณ อวิชฺชานีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ กามจฺฉนฺทนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
พฺยาปาทนีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ พฺยาปาทนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
ถีนมิทฺธนีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ ถีนมิทฺธนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
กุกฺกุจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ กุกฺกุจจฺ นีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
วิจิกิจฺฉานีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
กามจฺฉนฺทนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ กามจฺฉนฺทนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
พฺยาปาทนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ พฺยาปาทนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
กุกฺกุจฺจนีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
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อุทฺธจฺจนีวรณ กุกฺกุจจฺ นีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
วิจิกิจฺฉานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อวิชฺชานีวรณ อุทฺธจฺจนีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อุทฺธจฺจนีวรณ อวิชชฺ านีวรเณน นีวรณฺเจวนีวรณสมฺปยุตฺตฺจ
อิเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา
นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา
สมฺปยุตฺตา เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา ฯ
[๗๖๐] กตเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยา ฯ กตเม
ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา อนีวรณิยา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ
มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา
อนีวรณิยา ฯ
_______________
[๗๖๑] กตเม ธมฺมา ปรามาสา ทิฏิปรามาโส ฯ ตตฺถ
กตโม ทิฏิปรามาโส สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ
วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว
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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 ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต
ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย วุจจฺ ติ
ทิฏิปรามาโส ฯ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏิปรามาโส ฯ อิเม
ธมฺมา ปรามาสา ฯ กตเม ธมฺมา โนปรามาสา เต ธมฺเม
เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
โนปรามาสา ฯ
[๗๖๒] กตเม ธมฺมา ปรามฏา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ปรามฏา ฯ กตเม ธมฺมา
อปรามฏา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา
จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อปรามฏา ฯ
[๗๖๓] กตเม ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
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ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๗๖๔] กตเม ธมฺมา ปรามาสาเจวปรามฏาจ เสฺวว ปรามาโส
ปรามาโสเจวปรามฏโจ ฯ กตเม ธมฺมา ปรามฏาเจวโนจปรามาสา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ปรามฏา เต
ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา ปรามฏาเจวโนจปรามาสา ฯ
[๗๖๕] กตเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏา ฯ กตเม
ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ
มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
อปรามฏา ฯ
__________
[๗๖๖] กตเม ธมฺมา สารมฺมณา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สารมฺมณา ฯ
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กตเม ธมฺมา อนารมฺมณา สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา อนารมฺมณา ฯ
[๗๖๗] กตเม ธมฺมา จิตฺตา จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ
ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ
อิเม ธมฺมา จิตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตา
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา
จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตา ฯ
[๗๖๘] กตเม ธมฺมา เจตสิกา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา เจตสิกา ฯ กตเม ธมฺมา อเจตสิกา
จิตฺตฺจ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อเจตสิกา ฯ
[๗๖๙] กตเม ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม
ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ฯ จิตฺต น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สมฺปยุตตฺ นฺติป
จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ
[๗๗๐] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏา ฯ กตเม ธมฺมา
จิตฺตวิสสฏา สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
จิตฺตวิสสฏา ฯ จิตฺต น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สสฏนฺติป จิตฺเตน
วิสสฏนฺติป ฯ
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[๗๗๑] กตเม ธมฺมา จิตฺตสมุฏานา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน รูปายตน
สทฺทายตน คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปสฺส ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา
รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิเม ธมฺมาh
จิตฺตสมุฏานา ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานา จิตฺตฺจ
อวเสสฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานา ฯ
[๗๗๒] กตเม ธมฺมา จิตฺตสหภุโน เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิเม ธมฺมา
จิตฺตสหภุโน ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสหภุโน จิตฺตฺจ อวเสสฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสหภุโน ฯ
[๗๗๓] กตเม ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺติโน เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิเม ธมฺมา
จิตฺตานุปริวตฺติโน ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตฺจ
อวเสสฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตานุปริวตฺติโน ฯ
[๗๗๔] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตฺจ สพฺพฺจ รูป
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ
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[๗๗๕] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตฺจ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ
[๗๗๖] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ฯ
กตเม
ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
จิตฺตฺจ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ฯ
[๗๗๗] กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺติกา จกฺขายตน ฯเปฯ มนายตน
อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺติกา ฯ กตเม ธมฺมา พาหิรา รูปายตน
ฯเปฯ ธมฺมายตน อิเม ธมฺมา พาหิรา ฯ
[๗๗๘] กตเม ธมฺมา อุปาทา จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิเม ธมฺมา อุปาทา ฯ กตเม ธมฺมา โนอุปาทา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ จตฺตาโร
จ มหาภูตา อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนอุปาทา ฯ
[๗๗๙] กตเม ธมฺมา อุปาทินฺนา สาสวา กุสลากุสลาน ธมฺมาน
วิปากา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ ยฺจ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา
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อุปาทินฺนา ฯ กตเม ธมฺมา อนุปาทินฺนา สาสวา กุสลากุสลา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ เย จ ธมฺมา กิริยา เนว กุสลา นากุสลา น
จ กมฺมวิปากา ยฺจ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อปริยาปนฺนา
มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนา ฯ
______________
[๗๘๐] กตเม ธมฺมา อุปาทานา จตฺตาริ อุปาทานานิ
กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน ฯ
[๗๘๑] ตตฺถ กตม กามุปาทาน โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามราโค กามนนฺที กามตณฺหา กามสิเนโห กามปริฬาโห กามมุจฺฉา
กามชฺโฌสาน อิท วุจฺจติ กามุปาทาน ฯ
[๗๘๒] ตตฺถ กตม ทิฏุปาทาน 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 ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน
ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ
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มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท วุจฺจติ ทิฏุปาทาน ฯ
เปตฺวา สีลพฺพตุปาทานฺจ อตฺตวาทุปาทานฺจ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ
ทิฏุปาทาน ฯ
[๗๘๓] ตตฺถ กตม สีลพฺพตุปาทาน อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน
สีเลน สุทธฺ ิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ ยา
เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก
ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส
ปรามาโส กุมฺมคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห
อิท วุจฺจติ สีลพฺพตุปาทาน ฯ
[๗๘๔] ตตฺถ กตม อตฺตวาทุปาทาน อิธ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต สปฺปุริสาน
อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุรสิ ธมฺเม อวินีโต
รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา รูป
รูปสฺมึ วา อตฺตาน เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทนาวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน สฺ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ สฺาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สฺ
สฺาย วา อตฺตาน สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ สงฺขารวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สงฺขาเร สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน วิฺาณ
อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา
วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต
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ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อิท
วุจฺจติ อตฺตวาทุปาทาน ฯ
อิเม ธมฺมา อุปาทานา ฯ
[๗๘๕] กตเม ธมฺมา โนอุปาทานา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนอุปาทานา ฯ
[๗๘๖] กตเม ธมฺมา อุปาทานิยา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา อุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา อนุปาทานิยา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา อนุปาทานิยา ฯ
[๗๘๗] กตเม ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ
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[๗๘๘] กตเม ธมฺมา อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ ตาเนว
อุปาทานานิ อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา
อุปาทานิยาเจวโนจอุปาทานา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา อุปาทานิยา
เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา อุปาทานิยาเจวโนจอุปาทานา ฯ
[๗๘๙] กตเม ธมฺมา อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ
ทิฏุปาทาน กามุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
กามุปาทาน ทิฏุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
สีลพฺพตุปาทาน กามุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
กามุปาทาน สีลพฺพตุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
อตฺตวาทุปาทาน กามุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
กามุปาทาน อตฺตวาทุปาทาเนน อุปาทานฺเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตฺจ
อิเม ธมฺมา อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม
ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา ฯ
[๗๙๐] กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อุปาทานิยา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 310

กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ
อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา ฯ
_______________
[๗๙๑] กตเม ธมฺมา กิเลสา ทส กิเลสวตฺถูนิ โลโภ โทโส
โมโห มาโน ทิฏิ วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป ฯ
[๗๙๒] ตตฺถ กตโม โลโภ โย ราโค สาราโค อนุนโย
อนุโรโธ นนฺที นนฺทีราโค 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
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ฉาทน พนฺธน อุปกฺกิเลโส อนุสโย ปริยฏุ าน ลตา เววิจฺฉ
ทุกฺขมูล ทุกขฺ นิทาน ทุกขฺ ปฺปภโว มารปาโส มารพลิส มารวิสโย
ตณฺหานที ตณฺหาชาล ตณฺหาคทฺทุล ตณฺหาสมุทฺโท อภิชฺฌา
โลโภ อกุสลมูล อย วุจฺจติ โลโภ ฯ
[๗๙๓] ตตฺถ กตโม โทโส อนตฺถ เม อจรีติ อาฆาโต
ชายติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาโต ชายติ อนตฺถ เม จริสฺสตีติ
อาฆาโต ชายติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ อจริ ฯเปฯ
อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อปฺปยสฺส
เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ อตฺถ จรติ ฯเปฯ อตฺถ
จริสฺสตีติ อาฆาโต ชายติ อฏาเน วา ปน อาฆาโต ชายติ
โย เอวรูโป จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต ปฏิฆ ปฏิวิโรโธ โกโป
ปโกโป สมฺปโกโป โทโส ปโทโส สมฺปโทโส จิตฺตสฺส
พฺยาปตฺติ มโนปโทโส โกโธ กุชฺฌนา กุชฌ
ฺ ิตตฺต โทโส
ทูสนา ทูสติ ตฺต พฺยาปตฺติ พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต วิโรโธ
ปฏิวิโรโธ จณฺฑิกฺก อสุโรโป อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย
วุจฺจติ โทโส ฯ
[๗๙๔] ตตฺถ กตโม โมโห ทุกฺเข อฺาณ ทุกฺขสมุทเย
อฺาณ ทุกฺขนิโรเธ อฺาณ ทุกขฺ นิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อฺาณ
ปุพฺพนฺเต อฺาณ อปรนฺเต อฺาณ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต
อฺาณ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ ธมฺเมสุ อฺาณ ย
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เอวรูป อฺาณ อทสฺสน อนภิสมโย อนนุโพโธ อสมฺโพโธ
อปฺปฏิเวโธ อสงฺคาหนา อปริโยคาหนา อสมเปกฺขนา อปฺปจฺจเวกฺขณา
อปฺปจฺจกฺขกมฺม
ทุมเฺ มชฺฌ พาลฺย อสมฺปชฺ
โมโห ปโมโห สมฺโมโห อวิชชฺ า อวิชฺโชโฆ อวิชฺชาโยโค อวิชฺชานุสโย
อวิชฺชาปริยุฏ าน อวิชชฺ าลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย
วุจฺจติ โมโห ฯ
[๗๙๕] ตตฺถ กตโม มาโน เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน สทิโสหมสฺมีติ
มาโน หีโนหมสฺมีติ มาโน โย เอวรูโป มาโน
มฺนา มฺิตตฺต อุณฺณติ อุณฺณาโม ธโช สมฺปคฺคาโห
เกตุกมฺยตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ มาโน ฯ
[๗๙๖] ตตฺถ กตมา 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 ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต
ทิฏิคหน ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูกายิก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
คาโห ปฏิคฺคาโห อภินิเวโส ปรามาโส กุมฺมคฺโค
มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน วิปริเยสคฺคาโห อย วุจจฺ ติ
ทิฏิ ฯ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏิ ฯ
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[๗๙๗] ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ธมฺเม กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สงฺเฆ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ สิกฺขาย
กงฺขติ วิจิกจิ ฺฉติ ปุพฺพนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อปรนฺเต กงฺขติ
วิจิกิจฺฉติ ปุพฺพนฺตาปรนฺเต กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ
ธมฺเมสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ยา เอวรูปา กงฺขา
กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต วิมติ วิจิกจิ ฺฉา เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ
สสโย อเนกสคาโห อาสปฺปนา ปริสปฺปนา อปริโยคาหนา
ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ
[๗๙๘] ตตฺถ กตม ถีน ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺมฺตา
โอลียนา สลฺลียนา ลีน ลียนา ลียติ ตฺต ถีน ถียนา ถียิตตฺต
จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ ถีน ฯ
[๗๙๙] ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม
เจตโส วิกฺเขโป ภนฺตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ อุทฺธจฺจ ฯ
[๘๐๐] ตตฺถ กตม อหิริก ย น หิริยติ หิรยิ ติ พฺเพน น
หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจจฺ ติ
อหิริก ฯ
[๘๐๑] ตตฺถ กตม อโนตฺตปฺป ย น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน
น โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท วุจฺจติ อโนตฺตปฺป ฯ
อิเม ธมฺมา กิเลสา ฯ
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[๘๐๒] กตเม ธมฺมา โนกิเลสา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา โนกิเลสา ฯ
[๘๐๓] กตเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา
อสงฺกิเลสิกา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา
จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อสงฺกิเลสิกา ฯ
[๘๐๔] กตเม ธมฺมา สงฺกิลฏิ  า ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ
โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม
อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏา ฯ กตเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏา กุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา
จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏา ฯ
[๘๐๕] กตเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย
ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา เตหิ
ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
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สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๘๐๖] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวสงฺกิเลสิกาจ เตว กิเลสา
กิเลสาเจวสงฺกิเลสิกาจ ฯ กตเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิเลสิกา เต ธมฺเม เปตฺวา
อวเสสา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา ฯ
[๘๐๗] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ เตว กิเลสา
กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ ฯ กตเม ธมฺมา สงฺกิลฏิ  าเจวโนจกิเลสา
เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สงฺกิลิฏา เต ธมฺเม เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา ฯ
[๘๐๘] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ โลโภ
โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ โมโห โลเภน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ โทโส โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ
โมโห โทเสน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ
มาโน โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ โมโห มาเนน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ ทิฏิ โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ โมโห ทิฏิยา กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 316

วิจิกิจฺฉา โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ โมโห
วิจิกิจฺฉาย กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ ถีน โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โมโห ถีเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ
อุทฺธจฺจ โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
โมโห อุทธฺ จฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อหิริก โมเหน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โมโห อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อโนตฺตปฺป โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
โมโห
อโนตฺตปฺเปน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโต
จ โลโภ อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อุทฺธจฺจ
โลเภน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โทโส อุทธฺ จฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อุทฺธจฺจ โทเสน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
โมโห อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ
อุทฺธจฺจ โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ มาโน อุทฺธจฺเจน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อุทฺธจฺจ มาเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ทิฏ ิ อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ
อุทฺธจฺจ ทิฏิยา กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ วิจิกิจฺฉา
อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉาย
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ถีน อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อุทธฺ จฺจ ถีเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
อหิริก อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อุทฺธจฺจ
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อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อโนตฺตปฺป อุทฺธจฺเจน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อุทฺธจฺจ อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โลโภ อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อหิริก โลเภน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
โทโส อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อหิริก โทเสน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โมโห อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อหิริก โมเหน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
มาโน อหิรเิ กน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อหิริก มาเนน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ทิฏิ อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ อหิริก ทิฏิยา กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
วิจิกิจฺฉา อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ อหิริก
วิจิกิจฺฉาย กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ถีน อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อหิริก ถีเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อุทฺธจฺจ อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
อหิริก อุทฺธจฺเจน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อโนตฺตปฺป
อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อหิริก อโนตฺตปฺเปน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โลโภ อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อโนตฺตปฺป โลเภน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
โทโส
อโนตฺตปฺเปน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ
อโนตฺตปฺป โทเสน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ โมโห
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อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อโนตฺตปฺป โมเหน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ มาโน อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺโตจ อโนตฺตปฺป มาเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ทิฏ ิ อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ
อโนตฺตปฺป
ทิฏิยา
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
วิจิกิจฺฉา อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ อโนตฺตปฺป
วิจิกิจฺฉาย กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ ถีน อโนตฺตปฺเปน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อโนตฺตปฺป ถีเนน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อุทฺธจฺจ อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
อโนตฺตปฺป
อุทฺธจฺเจน
กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ
อหิริก อโนตฺตปฺเปน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อโนตฺตปฺป
อหิริเกน กิเลโสเจวกิเลสสมฺปยุตฺตฺจ อิเม ธมฺมา กิเลสาเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตาเจวโนจกิเลสา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เต ธมฺเม
เปตฺวา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา
กิเลสสมฺปยุตฺตาเจวโนจกิเลสา ฯ
[๘๐๙] กตเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา เตหิ ธมฺเมหิ
เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา สาสวา กุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา กิเลสวิปปฺ ยุตฺตา
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อสงฺกิเลสิกา อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกา ฯ
______________
[๘๑๐] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ตีณิ สฺโชนานิ
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส ฯ
[๘๑๑] ตตฺถ กตมา สกฺกายทิฏ ิ อิธ อสฺสตุ วา 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
[๘๑๒] ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ ฯเปฯ
ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ
[๘๑๓] ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส อิโต พหิทฺธา สมณพฺราหฺมณาน
สีเลน สุทธฺ ิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ ยา
เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
สีลพฺพตปรามาโส ฯ
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[๘๑๔] อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ ตเทกฏา จ กิเลสา
ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน
กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ
กตเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา
กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ
[๘๑๕] กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา อวเสโส โลโภ
โทโส โมโห ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม
อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา ฯ กตเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพา
เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ
อิเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพา ฯ
[๘๑๖] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ตีณิ สฺโชนานิ
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส ฯ
[๘๑๗] ตตฺถ กตมา สกฺกายทิฏิ อิธ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน
อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต
สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
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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
[๘๑๘] ตตฺถ กตมา วิจิกิจฺฉา สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
ฯเปฯ ถมฺภิตตฺต จิตฺตสฺส มโนวิเลโข อย วุจฺจติ วิจิกิจฺฉา ฯ
[๘๑๙] ตตฺถ กตโม สีลพฺพตปรามาโส อิโต พหิทฺธา
สมณพฺราหฺมณาน สีเลน สุทฺธิ วเตน สุทฺธิ สีลพฺพเตน สุทฺธีติ ยา
เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ
สีลพฺพตปรามาโส ฯ
[๘๒๐] อิมานิ ตีณิ สฺโชนานิ ตเทกฏา จ กิเลสา
ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
ตีณิ สฺโชนานิ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส อิเม
ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ ตเทกฏโ โลโภ โทโส โมโห อิเม
ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตู ฯ ตเทกฏา จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
กตเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา เต ธมฺเม เปตฺวา
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อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๘๒๑] กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อวเสโส
โลโภ โทโส โมโห อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตู ฯ ตเทกฏา
จ กิเลสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม ธมฺมา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
เต ธมฺเม เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๘๒๒] กตเม ธมฺมา สวิตกฺกา สวิตกฺกภูมิย กามาวจเร
รูปาวจเร อปริยาปนฺเน วิตกฺก เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สวิตกฺกา ฯ กตเม
ธมฺมา อวิตกฺกา อวิตกฺกภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร
อปริยาปนฺเน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ วิตกฺโก จ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อวิตกฺกา ฯ
[๘๒๓] กตเม ธมฺมา สวิจารา สวิจารภูมิย กามาวจเร
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รูปาวจเร อปริยาปนฺเน วิจาร เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สวิจารา ฯ กตเม ธมฺมา
อวิจารา อวิจารภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ วิจาโร จ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อวิจารา ฯ
[๘๒๔] กตเม ธมฺมา สปฺปติกา สปฺปติกภูมิย กามาวจเร
รูปาวจเร อปริยาปนฺเน ปตึ เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สปฺปติกา ฯ กตเม
ธมฺมา อปฺปต ิกา อปฺปติกภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร
อปริยาปนฺเน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ปติ จ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อปฺปติกา ฯ
[๘๒๕] กตเม ธมฺมา ปติสหคตา ปติภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร
อปริยาปนฺเน ปตึ เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ปติสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา
นปติสหคตา นปติภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน
เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ ปติ จ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นปติสหคตา ฯ
[๘๒๖] กตเม ธมฺมา สุขสหคตา สุขภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร
อปริยาปนฺเน สุข เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา สุขสหคตา ฯ กตเม
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ธมฺมา นสุขสหคตา นสุขภูมิย กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร
อปริยาปนฺเน เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สุขฺจ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา นสุขสหคตา ฯ
[๘๒๗] กตเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา อุเปกฺขาภูมิย กามาวจเร
รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน อุเปกฺข เปตฺวา ตสมฺปยุตฺโต
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม
ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา นอุเปกฺขาสหคตา นอุเปกฺขาภูมิย
กามาวจเร รูปาวจเร อรูปาวจเร อปริยาปนฺเน เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ อุเปกฺขา จ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ
ธาตุ อิเม ธมฺมา นอุเปกฺขาสหคตา ฯ
[๘๒๘] กตเม ธมฺมา กามาวจรา เหฏโต อวีจินิรย ปริยนฺต
กริตฺวา อุปริโต ปรนิมมฺ ิตวสวตฺตี เทเว อนฺโต กริตฺวา ย เอตสฺมึ
อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา รูปา
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ อิเม ธมฺมา กามาวจรา ฯ
กตเม ธมฺมา นกามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
อิเม ธมฺมา นกามาวจรา ฯ
[๘๒๙] 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
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รูปาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา นรูปาวจรา กามาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา นรูปาวจรา ฯ
[๘๓๐] กตเม ธมฺมา อรูปาวจรา เหฏโต อากาสานฺจายตนุปเค
เทเว ปริยนฺต กริตฺวา อุปริโต เนวสฺานาสฺายตนุปเค
เทเว อนฺโต กริตฺวา ย เอตสฺมึ อนฺตเร เอตฺถาวจรา เอตฺถ ปริยาปนฺนา
สมาปนฺนสฺส วา อุปปนฺนสฺส วา ทิฏธมฺมสุขวิหาริสฺส
วา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา อรูปาวจรา ฯ กตเม
ธมฺมา นอรูปาวจรา กามาวจรา รูปาวจรา อปริยาปนฺนา อิเม
ธมฺมา นอรูปาวจรา ฯ
[๘๓๑] กตเม ธมฺมา ปริยาปนฺนา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา ปริยาปนฺนา ฯ กตเม ธมฺมา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อปริยาปนฺนา ฯ
[๘๓๒] กตเม ธมฺมา นิยฺยานิกา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
อิเม ธมฺมา นิยฺยานิกา ฯ กตเม ธมฺมา อนิยฺยานิกา เต ธมฺเม
เปตฺวา อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา
อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อนิยฺยานิกา ฯ
[๘๓๓] กตเม ธมฺมา นิยตา ปฺจ กมฺมานิ อานนฺตริกานิ
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ยา จ มิจฺฉาทิฏิ นิยตา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม
ธมฺมา นิยตา ฯ กตเม ธมฺมา อนิยตา เต ธมฺเม เปตฺวา
อวเสสา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา
อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ
รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม ธมฺมา อนิยตา ฯ
[๘๓๔] กตเม ธมฺมา สอุตฺตรา สาสวา กุสลากุสลาพฺยากตา
ธมฺมา กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ
อิเม ธมฺมา สอุตฺตรา ฯ กตเม ธมฺมา อนุตฺตรา
อปริยาปนฺนา มคฺคา จ มคฺคผลานิ จ อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อนุตฺตรา ฯ
[๘๓๕] กตเม ธมฺมา สรณา ตีณิ อกุสลมูลานิ โลโภ โทโส
โมโห ตเทกฏา จ กิเสสา ตสมฺปยุตฺโต เวทนากฺขนฺโธ ฯเปฯ
วิฺาณกฺขนฺโธ ตสมุฏาน กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อิเม
ธมฺมา สรณา ฯ กตเม ธมฺมา อรณา กุสลาพฺยากตา ธมฺมา
กามาวจรา รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา เวทนากฺขนฺโธ
ฯเปฯ วิฺาณกฺขนฺโธ สพฺพฺจ รูป อสงฺขตา จ ธาตุ อิเม
ธมฺมา อรณา ฯ
_____________
[๘๓๖] กตเม ธมฺมา วิชชฺ าภาคิโน วิชฺชาย สมฺปยุตฺตกา
ธมฺมา อิเม ธมฺมา วิชชฺ าภาคิโน ฯ กตเม ธมฺมา อวิชฺชาภาคิโน
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อวิชฺชาย สมฺปยุตฺตกา ธมฺมา อิเม ธมฺมา อวิชฺชาภาคิโน ฯ
[๘๓๗] กตเม ธมฺมา วิชฺชูปมา เหฏิเมสุ ตีสุ อริยมคฺเคสุ
ปฺา อิเม ธมฺมา วิชฺชูปมา ฯ กตเม ธมฺมา วชิรูปมา
อุปริฏิเม อรหตฺตมคฺเค ปฺา อิเม ธมฺมา วชิรูปมา ฯ
[๘๓๘] กตเม ธมฺมา พาลา อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ อิเม
ธมฺมา พาลา สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา พาลา ฯ กตเม ธมฺมา
ปณฺฑิตา หิรี จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม ธมฺมา ปณฺฑิตา สพฺเพป
กุสลา ธมฺมา ปณฺฑิตา ฯ
[๘๓๙] กตเม ธมฺมา กณฺหา อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ
อิเม ธมฺมา กณฺหา สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา กณฺหา ฯ กตเม
ธมฺมา สุกฺกา หิรี จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม ธมฺมา สุกฺกา
สพฺเพป กุสลา ธมฺมา สุกฺกา ฯ
[๘๔๐] กตเม ธมฺมา ตปนิยา กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต อิเม ธมฺมา ตปนิยา สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา
ตปนิยา ฯ กตเม ธมฺมา อตปนิยา กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
อิเม ธมฺมา อตปนิยา สพฺเพป กุสลา ธมฺมา อตปนิยา ฯ
[๘๔๑] กตเม ธมฺมา อธิวจนา ยา เตส เตส ธมฺมาน
สงฺขา สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย
นิรุตฺติ พฺยฺชน อภิลาโป อิเม ธมฺมา อธิวจนา ฯ สพฺเพว
ธมฺมา อธิวจนปถา ฯ
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[๘๔๒] กตเม ธมฺมา นิรุตฺติ ยา เตส เตส ธมฺมาน สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ
พฺยฺชน อภิลาโป อิเม ธมฺมา นิรุตฺติ ฯ สพฺเพว ธมฺมา นิรุตฺติปถา ฯ
[๘๔๓] กตเม ธมฺมา ปฺตฺติ ยา เตส เตส ธมฺมาน สงฺขา
สมฺา ปฺตฺติ โวหาโร นาม นามกมฺม นามเธยฺย นิรุตฺติ
พฺยฺชน อภิลาโป อิเม ธมฺมา ปฺตฺติ ฯ สพฺเพว ธมฺมา
ปฺตฺติปถา ฯ
[๘๔๔] ตตฺถ กตม นาม เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ วิฺาณกฺขนฺโธ อสงฺขตา จ ธาตุ อิท วุจฺจติ
นาม ฯ ตตฺถ กตม รูป จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ
มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิท วุจฺจติ รูป ฯ
[๘๔๕] ตตฺถ กตมา อวิชชฺ า ย อฺาณ อทสฺสน ฯเปฯ
อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อย วุจฺจติ อวิชฺชา ฯ ตตฺถ
กตมา ภวตณฺหา โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ฯเปฯ ภวชฺโฌสาน
อย วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ
[๘๔๖] 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 ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อย วุจฺจติ วิภวทิฏิ ฯ
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[๘๔๗] 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
[๘๔๘] ตตฺถ กตมา อนฺตวาทิฏิ อนฺตวา อตฺตา จ โลโก
จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห อย
วุจฺจติ อนฺตวาทิฏิ ฯ ตตฺถ กตมา อนนฺตวาทิฏิ อนนฺตวา
อตฺตา จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ อนนฺตวาทิฏิ ฯ
[๘๔๙] 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
[๘๕๐] 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
น โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท วุจฺจติ อโนตฺตปฺป ฯ
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[๘๕๑] ตตฺถ กตมา หิรี ย หิริยติ หิริยิตพฺเพน หิริยติ
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อย วุจฺจติ หิรี ฯ
ตตฺถ กตม โอตฺตปฺป ย โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปติ
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจฺจติ โอตฺตปฺป ฯ
[๘๕๒] ตตฺถ กตมา โทวจสฺสตา สหธมฺมิเก 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
[๘๕๓] ตตฺถ กตมา โสวจสฺสตา สหธมฺมิเก วุจฺจมาเน
โสวจสฺสาย โสวจสฺสิย โสวจสฺสตา อปฺปฏิกูลคาหิตา อวิปจฺจนีกสาตตา
สาทริย สาทรตา สคารวตา สปฺปฏิสฺสวตา อย
วุจฺจติ โสวจสฺสตา ฯ ตตฺถ กตมา กลฺยาณมิตฺตตา เย เต
ปุคฺคลา สทฺธา สีลวนฺโต พหุสฺสุตา จาควนฺโต ปฺวนฺโต ยา
เตส เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ
ตสมฺปวงฺกตา อย วุจฺจติ กลฺยาณมิตฺตตา ฯ
[๘๕๔] ตตฺถ กตมา อาปตฺติกุสลตา ปฺจป อาปตฺติกฺขนฺธา
อาปตฺติโย สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺติโย ยา ตาส อาปตฺตีน
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อาปตฺติกุสลตา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อาปตฺติกุสลตา ฯ ตตฺถ กตมา อาปตฺติวุฏานกุสลตา
ยา ตาหิ อาปตฺตีหิ วุฏานกุสลตา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
อาปตฺติวุฏานกุสลตา ฯ
[๘๕๕] ตตฺถ กตมา สมาปตฺติกุสลตา อตฺถิ สวิตกฺกสวิจารา
สมาปตฺติ อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺตา สมาปตฺติ อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารา
สมาปตฺติ ยา ตาส สมาปตฺตีน สมาปตฺติกุสลตา ปฺา
ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
สมาปตฺติกุสลตา ฯ ตตฺถ กตมา สมาปตฺติวุฏานกุสลตา ยา ตาหิ
สมาปตฺตีหิ วุฏานกุสลตา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ สมาปตฺติวุฏานกุสลตา ฯ
[๘๕๖] ตตฺถ กตมา ธาตุกุสลตา อฏารสธาตุโย จกฺขุธาตุ
รูปธาตุ จกฺขุวิฺาณธาตุ โสตธาตุ สทฺทธาตุ โสตวิฺาณธาตุ
ฆานธาตุ คนฺธธาตุ ฆานวิฺาณธาตุ ชิวฺหาธาตุ รสธาตุ ชิวฺหาวิฺาณธาตุ
กายธาตุ โผฏพฺพธาตุ กายวิฺาณธาตุ มโนธาตุ
ธมฺมธาตุ มโนวิฺาณธาตุ ยา ตาส ธาตูน ธาตุกุสลตา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ ธาตุกุสลตา ฯ ตตฺถ กตมา มนสิการกุสลตา ยา ตาส
ธาตูน มนสิการกุสลตา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
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สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ มนสิการกุสลตา ฯ
[๘๕๗] ตตฺถ กตมา อายตนกุสลตา ทฺวาทสายตนานิ จกฺขายตน
รูปายตน โสตายตน สทฺทายตน ฆานายตน คนฺธายตน
ชิวฺหายตน รสายตน กายายตน โผฏพฺพายตน มนายตน ธมฺมายตน
ยา เตส อายตนาน อายตนกุสลตา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อายตนกุสลตา ฯ
ตตฺถ กตมา ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา อวิชฺชาปจฺจยา 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 ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหตีติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา ฯ
[๘๕๘] ตตฺถ กตมา านกุสลตา เย เย ธมฺมา เยส เยส
ธมฺมาน เหตู ปจฺจยา อุปฺปาทาย ต ต านนฺติ ยา ตตฺถ
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ านกุสลตา ฯ ตตฺถ กตมา อฏานกุสลตา เย เย
ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน น เหตู น ปจฺจยา อุปฺปาทาย ต ต
อฏานนฺติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย
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สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ อฏานกุสลตา ฯ
[๘๕๙] ตตฺถ กตโม อาชฺชโว ยา อาชฺชวตา อชิมฺหตา
อวงฺกตา อกุฏิลตา อย วุจฺจติ อาชฺชโว ฯ ตตฺถ กตโม มทฺทโว
ยา มุทุตา มทฺทวตา อกกฺขฬตา อกถินตา นีจจิตฺตตา อย
วุจฺจติ มทฺทโว ฯ
[๘๖๐] ตตฺถ กตมา ขนฺติ ยา ขนฺติ ขมนตา อธิวาสนตา
อจณฺฑิกฺก อนสุโรโป อตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ ขนฺติ ฯ
ตตฺถ กตม โสรจฺจ โย กายิโก อวีตกิ ฺกโม วาจสิโก อวีติกฺกโม
กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม อิท วุจฺจติ โสรจฺจ ฯ สพฺโพป สีลสวโร
โสรจฺจ ฯ
[๘๖๑] ตตฺถ กตม สาขลฺย ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา
ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา ตถารูป
วาจ ปหาย ยา สา วาจา เนฬา กณฺณสุขา เปมนิยา หทยงฺคมา
โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ
ยา ตตฺถ สณฺหวาจตา สขิลวาจตา อผรุสวาจตา อิท วุจฺจติ
สาขลฺย ฯ ตตฺถ กตโม ปฏิสนฺถาโร เทฺว ปฏิสนฺถารา อามิสปฏิสนฺถาโร
จ ธมฺมปฏิสนฺถาโร จ อิเธกจฺโจ ปฏิสนฺถารโก
โหติ อามิสปฏิสนฺถาเรน วา ธมฺมปฏิสนฺถาเรน วา อย วุจฺจติ
ปฏิสนฺถาโร ฯ
[๘๖๒] ตตฺถ กตมา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา อิเธกจฺโจ
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จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น
รกฺขติ จกฺขนุ ฺทฺริย 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
มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ
มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ ยา อิเมส ฉนฺน
อินฺทฺริยาน อคุตฺติ อโคปนา อนารกฺโข อสวโร อย วุจฺจติ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา 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
[๘๖๓] ตตฺถ กตมา อินฺทฺริเยสุ 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

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 335

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 อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย
มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ยา อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน คุตฺติ
โคปนา อารกฺโข สวโร อย วุจฺจติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา ฯ
ตตฺถ กตมา โภชเน มตฺตฺุตา อิเธกจฺโจ ปฏิสงฺขา 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 ผาสุวิหาโร
จาติ ยา ตตฺถ สนฺตุฏิตา มตฺตฺุตา ปฏิสงฺขา โภชเน อย
วุจฺจติ โภชเน มตฺตฺุตา ฯ
[๘๖๔] ตตฺถ กตม มุฏสจฺจ ยา อสติ อนนุสฺสติ อปฺปฏิสฺสติ
อสติ อสรณตา อธารณตา ปลาปนตา สมฺมุสนตา อิท วุจฺจติ
มุฏสจฺจ ฯ ตตฺถ กตม อสมฺปชฺ ย อฺาณ อทสฺสน
ฯเปฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูล อิท วุจฺจติ อสมฺปชฺ ฯ
[๘๖๕] ตตฺถ กตมา สติ ยา สติ อนุสฺสติ ปฏิสฺสติ สติ
สรณตา ธารณตา อปลาปนตา อสมฺมุสนตา สติ สตินทฺ ฺริย
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สติพล สมฺมาสติ อย วุจฺจติ สติ ฯ ตตฺถ กตม สมฺปชฺ
ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ
อิท วุจฺจติ สมฺปชฺ ฯ
[๘๖๖] ตตฺถ กตม ปฏิสงฺขานพล ยา ปฺา ปชานนา
ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อิท วุจฺจติ ปฏิสงฺขานพล ฯ
ตตฺถ กตม ภาวนาพล ยา กุสลาน ธมฺมาน อาเสวนา ภาวนา
พหุลีกมฺม อิท วุจฺจติ ภาวนาพล สตฺตป โพชฺฌงฺคา ภาวนาพล ฯ
[๘๖๗] ตตฺถ กตโม สมโถ ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ สมโถ ฯ ตตฺถ กตมา วิปสฺสนา ยา
ปฺา ปชานนา ฯเปฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ อย
วุจฺจติ วิปสฺสนา ฯ
[๘๖๘] ตตฺถ กตม สมถนิมิตฺต ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ อิท วุจฺจติ สมถนิมิตฺต ฯ ตตฺถ กตม ปคฺคาหนิมิตฺต
โย เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อิท วุจฺจติ
ปคฺคาหนิมิตฺต ฯ
[๘๖๙] ตตฺถ กตโม ปคฺคาโห โย เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ
ฯเปฯ สมฺมาวายาโม อย วุจฺจติ ปคฺคาโห ฯ ตตฺถ กตโม
อวิกฺเขโป ยา จิตฺตสฺส ิติ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ อย วุจฺจติ
อวิกฺเขโป ฯ
[๘๗๐] ตตฺถ กตมา สีลวิปตฺติ โย กายิโก วีติกฺกโม วาจสิโก
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วีติกฺกโม กายิกวาจสิโก วีติกฺกโม อย วุจฺจติ สีลวิปตฺติ สพฺพมฺป
ทุสฺสีลฺย สีลวิปตฺติ ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิวิปตฺติ 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
ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต ฯเปฯ วิปริเยสคฺคาโห
อย วุจฺจติ ทิฏิวิปตฺติ สพฺพาป มิจฺฉาทิฏิ ทิฏิวิปตฺติ ฯ
[๘๗๑] ตตฺถ กตมา สีลสมฺปทา กายิโก อวีติกฺกโม วาจสิโก
อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม อย วุจฺจติ สีลสมฺปทา
สพฺโพป สีลสวโร สีลสมฺปทา ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิสมฺปทา 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 อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ ทิฏิสมฺปทา
สพฺพาป สมฺมาทิฏิ ทิฏิสมฺปทา ฯ
[๘๗๒] ตตฺถ กตมา สีลวิสุทฺธิ กายิโก อวีตกิ ฺกโม วาจสิโก
อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม อย วุจฺจติ สีลวิสุทธฺ ิ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 338

สพฺโพป สีลสวโร สีลวิสุทฺธิ ฯ ตตฺถ กตมา ทิฏิวิสุทฺธิ กมฺมสฺสกตาณ
สจฺจานุโลมิกาณ มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ผลสมงฺคิสฺส
าณ ฯ
[๘๗๓] ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปนาติ ยา ปฺา ปชานนา ฯเปฯ
อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ยถาทิฏิสฺส จ ปธานนฺติ โย
เจตสิโก วิริยารมฺโภ ฯเปฯ สมฺมาวายาโม ฯ
[๘๗๔] สเวโคติ ชาติภย ชราภย พฺยาธิภย มรณภย ฯ สเวชนิย
านนฺติ ชาติ ชรา พฺยาธิ มรณ ฯ สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธานนฺติ
อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติL
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
[๘๗๕] อสนฺตุฏิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ยา กุสลาน ธมฺมาน
ภาวนาย อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตา ฯ อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมินฺตา
ยา กุสลาน ธมฺมาน ภาวนาย สกฺกจฺจกิริยตา สาตจฺจกิริยตา
อฏิตกิริยตา อโนลีนวุตฺติตา อนิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา อนิกฺขิตตฺ ธุรตา
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อาเสวนา ภาวนา พหุลีกมฺม ฯ
[๘๗๖] วิชชฺ าติ ติสฺโส วิชฺชา ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ วิชฺชา
สตฺตาน จุตูปปาเต าณ วิชฺชา อาสวาน ขเย าณ วิชฺชา ฯ
วิมุตฺตีติ เทฺว วิมุตฺติโย จิตฺตสฺส จ อธิมุตฺติ นิพฺพานฺจ ฯ
[๘๗๗] ขเย าณนฺติ มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ฯ อนุปปฺ าเท
าณนฺติ ผลสมงฺคิสฺส าณ ฯ
นิกฺเขปกณฺฑ นิฏิต ฯ
________
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อตฺถุทฺธารกณฺฑ
[๘๗๘] กตเม ธมฺมา กุสลา จตูสุ ภูมีสุ กุสล อิเม ธมฺมา
กุสลา ฯ กตเม ธมฺมา อกุสลา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา อิเม
ธมฺมา อกุสลา ฯ กตเม ธมฺมา อพฺยากตา จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อพฺยากตา ฯ
[๘๗๙] กตเม ธมฺมา สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต
จตฺตาโร กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต จ กิริยโต จ ปฺจ
รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ
โลกุตฺตรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน
สุข เวทน เปตฺวา อิเม ธมฺมา สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ
กตเม ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา ทุกฺขสหคต กายวิฺาณ เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺข
เวทน เปตฺวา อิเม ธมฺมา ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ
กตเม ธมฺมา อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร อุเปกฺขาสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต ฉ กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ทส อกุสลสฺส วิปากโต ฉ กิรยิ โต ฉ
รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ
จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตร
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จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน อทุกฺขมสุข
เวทน เปตฺวา อิเม ธมฺมา อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตา ฯ
ติสฺโส จ เวทนา รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา น วตฺตพฺพา
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตาติป ทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺตาติป
อทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺตาติป ฯ
[๘๘๐] กตเม ธมฺมา วิปากา จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก อิเม
ธมฺมา วิปากา ฯ กตเม ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา จตูสุ ภูมีสุ
กุสล อกุสล อิเม ธมฺมา วิปากธมฺมธมฺมา ฯ กตเม ธมฺมา
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ฯ
[๘๘๑] กตเม ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยา ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก
ยฺจ รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา อุปาทินฺนุปาทานิยา ฯ
กตเม ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ตีสุ ภูมสี ุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต ยฺจ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม
ธมฺมา อนุปาทินฺนุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา
จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ฯ
[๘๘๒] กตเม ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา
อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา
อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก
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ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา ฯ
กตเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อสงฺกิลิฏาสงฺกิเลสิกา ฯ
[๘๘๓] กตเม ธมฺมา สวิตกฺกสวิจารา กามาวจรกุสล อกุสล
กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต เอกาทส จิตฺตุปฺปาทา อกุสลสฺส
วิปากโต เทฺว กิรยิ โต เอกาทส รูปาวจร ปม ฌาน กุสลโต จ
วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตร ปม ฌาน กุสลโต จ
วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺเน วิตกฺกวิจาเร เปตฺวา อิเม ธมฺมา
สวิตกฺกสวิจารา ฯ กตเม ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา รูปาวจรปฺจกนเย
ทุติย ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ
โลกุตฺตรปฺจกนเย ทุติย ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน
วิจาร เปตฺวา อิเม ธมฺมา อวิตกฺกวิจารมตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา
อวิตกฺกาวิจารา เทฺว ปฺจวิฺาณานิ รูปาวจรติกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต
จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรติกติกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ ปฺจกนเย ทุติเย ฌาเน อุปฺปนฺโน จ วิจาโร
รูปฺจ นิพพฺ านฺจ อิเม ธมฺมา อวิตกฺกาวิจารา ฯ วิตกฺกสหชาโต
วิจาโร น วตฺตพฺโพ สวิตกฺกสวิจาโรติป อวิตกฺกวิจารมตฺโตติป
อวิตกฺกาวิจาโรติป ฯ
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[๘๘๔] กตเม ธมฺมา ปติสหคตา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต จตฺตาโร กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ปฺจ กิริยโต ปฺจ รูปาวจรทุกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรทุกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ เปตฺวา อิเม
ธมฺมา ปติสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา สุขสหคตา กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต จตฺตาโร
กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต ฉ กิริยโต ปฺจ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน สุข
เปตฺวา อิเม ธมฺมา สุขสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา
กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร อุเปกฺขาสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต
ฉ กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต ทส อกุสลสฺส วิปากโต ฉ
กิริยโต ฉ รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ
กิริยโต จ จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต
จ โลกุตฺตร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน
อุเปกฺข เปตฺวา อิเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา ฯ ปติ นปติสหคตา
สุขสหคตา นอุเปกฺขาสหคตา สุข นสุขสหคต สิยา ปติสหคต
นอุเปกฺขาสหคต สิยา น วตฺตพฺพ ปติสหคตนฺติ ฯ เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา ทุกฺขสหคต กายวิฺาณ ยา จ เวทนา
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อุเปกฺขา รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา น วตฺตพฺพา ปติสหคตาติป
สุขสหคตาติป อุเปกฺขาสหคตาติป ฯ
[๘๘๕] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อิเม
ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา
อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา ฯ
จตฺตาโร ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา
สิยา ภาวนายปหาตพฺพา ฯ กตเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพา ฯ
[๘๘๖] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
เอตฺถุปฺปนฺน โมห เปตฺวา อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
เอตฺถุปฺปนฺน โมห เปตฺวา อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
จตฺตาโร ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา
สิยา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
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วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ
กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๘๘๗] กตเม ธมฺมา อาจยคามิโน ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
อิเม ธมฺมา อาจยคามิโน ฯ กตเม ธมฺมา อปจยคามิโน จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา อปจยคามิโน ฯ กตเม ธมฺมา
เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ
กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา เนวาจยคามิโนนาปจยคามิโน ฯ
[๘๘๘] กตเม ธมฺมา เสกฺขา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
เหฏิมานิ จ ตีณิ สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา เสกฺขา ฯ กตเม
ธมฺมา อเสกฺขา อุปริม อรหตฺตผล อิเม ธมฺมา อเสกฺขา ฯ
กตเม ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา เนวเสกฺขานาเสกฺขา ฯ
[๘๘๙] กตเม ธมฺมา ปริตฺตา กามาวจรกุสล อกุสล สพฺโพ
กามาวจรสฺส วิปาโก กามาวจรกิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม
ธมฺมา ปริตตฺ า ฯ กตเม ธมฺมา มหคฺคตา รูปาวจรา อรูปาวจรา
กุสลาพฺยากตา อิเม ธมฺมา มหคฺคตา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปมาณา
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จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา อปฺปมาณา ฯ
[๘๙๐] กตเม ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา สพฺโพ กามาวจรสฺส
วิปาโก กิริยา มโนธาตุ กิริยาเหตุกา มโนวิฺาณธาตุ โสมนสฺสสหคตา
อิเม ธมฺมา ปริตฺตารมฺมณา ฯ กตเม ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา
วิฺานฺจายตน เนวสฺานาสฺายตน อิเม
ธมฺมา มหคฺคตารมฺมณา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา
จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ อิเม
ธมฺมา อปฺปมาณารมฺมณา ฯ กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา กิริยโต จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา สพฺพ อกุสล อิเม ธมฺมา สิยา ปริตฺตารมฺมณา
สิยา มหคฺคตารมฺมณา น อปฺปมาณารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา
ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป ฯ กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
าณสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา กิริยโต จตฺตาโร าณสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ กิริยโต จ
กิริยาเหตุกา มโนวิฺาณธาตุ อุเปกฺขาสหคตา อิเม ธมฺมา
สิยา ปริตฺตารมฺมณา สิยา มหคฺคตารมฺมณา สิยา อปฺปมาณารมฺมณา
สิยา น วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป มหคฺคตารมฺมณาติป
อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ กิริยโต จ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส วิปาโก อากาสานฺจายตน

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 347

อากิฺจฺายตน อิเม ธมฺมา น วตฺตพฺพา ปริตฺตารมฺมณาติป
มหคฺคตารมฺมณาติป อปฺปมาณารมฺมณาติป ฯ รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อนารมฺมณา ฯ
[๘๙๑] กตเม ธมฺมา หีนา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา อิเม
ธมฺมา หีนา ฯ กตเม ธมฺมา มชฺฌมิ า ตีสุ ภูมสี ุ กุสล ตีสุ
ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา
มชฺฌิมา ฯ กตเม ธมฺมา ปณีตา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา ปณีตา ฯ
[๘๙๒] กตเม ธมฺมา มิจฺฉตฺตนิยตา จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อิเม
ธมฺมา สิยา มิจฺฉตฺตนิยตา สิยา อนิยตา ฯ กตเม ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา
จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา สมฺมตฺตนิยตา ฯ
กตเม ธมฺมา อนิยตา จตฺตาโร ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท ตีสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ
กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อนิยตา ฯ
[๘๙๓] กตเม ธมฺมา มคฺคารมฺมณา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
าณสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา กิริยโต จตฺตาโร าณสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา มคฺคารมฺมณา น มคฺคเหตุกา
สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ
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จตฺตาโร อริยมคฺคา น มคฺคารมฺมณา มคฺคเหตุกา
สิยา มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคาธิปติโนติ ฯ รูปาวจร
จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ กิริยโต จ กิริยาเหตุกา มโนวิฺาณธาตุ
อุเปกฺขาสหคตา อิเม ธมฺมา สิยา มคฺคารมฺมณา น มคฺคเหตุกา
น มคฺคาธิปติโน สิยา น วตฺตพฺพา มคฺคารมฺมณาติ ฯ กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา สพฺพ อกุสล
สพฺโพ กามาวจรสฺส วิปาโก กิริยโต ฉ จิตฺตุปฺปาทา รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส วิปาโก จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ
กิริยโต จ จตฺตาริ จ สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา น วตฺตพฺพา
มคฺคารมฺมณาติป มคฺคเหตุกาติป มคฺคาธิปติโนติป ฯ รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อนารมฺมณา ฯ
[๘๙๔] กตเม ธมฺมา อุปฺปนฺนา จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ยฺจ
รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อุปฺปาทิโน
น วตฺตพฺพา อนุปฺปนฺนาติ ฯ จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากต ยฺจ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา
สิยา อุปฺปนฺนา สิยา อนุปฺปนฺนา น วตฺตพฺพา อุปฺปาทิโนติ ฯ
นิพฺพาน น วตฺตพฺพ อุปฺปนฺนนฺติป อนุปฺปนฺนนฺติป อุปฺปาทีติป ฯ
[๘๙๕] นิพฺพาน เปตฺวา สพฺเพ ธมฺมา สิยา อตีตา สิยา
อนาคตา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนา ฯ นิพฺพาน น วตฺตพฺพ อตีตนฺติป
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อนาคตนฺติป ปจฺจุปฺปนฺนนฺติป ฯ
[๘๙๖] กตเม ธมฺมา อตีตารมฺมณา วิฺาณฺจายตน
เนวสฺานาสฺายตน อิเม ธมฺมา อตีตารมฺมณา ฯ นิโยคา
อนาคตารมฺมณา นตฺถิ ฯ กตเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา เทฺว
ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโย อิเม ธมฺมา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ
กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต ทส จิตฺตุปฺปาทา อกุสลสฺส
วิปากโต มโนวิฺาณธาตุ อุเปกฺขาสหคตา กิริยาเหตุกา มโนวิฺาณธาตุ
โสมนสฺสสหคตา อิเม ธมฺมา สิยา อตีตารมฺมณา
สิยา อนาคตารมฺมณา สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ฯ กามาวจรกุสล
อกุสล กิริยโต นว จิตฺตุปฺปาทา รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต
จ กิริยโต จ อิเม ธมฺมา สิยา อตีตารมฺมณา สิยา อนาคตารมฺมณา
สิยา ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา สิยา น วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป
อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตุตฺถสฺส
ฌานสฺส วิปาโก อากาสานฺจายตน อากิฺจฺายตน จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ อิเม ธมฺมา น
วตฺตพฺพา อตีตารมฺมณาติป อนาคตารมฺมณาติป ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณาติป ฯ
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อนารมฺมณา ฯ
[๘๙๗] อนินฺทฺริยพทฺธรูปฺจ นิพฺพานฺจ เปตฺวา สพฺเพ ธมฺมา
สิยา อชฺฌตฺตา สิยา พหิทฺธา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ อนินฺทฺริยพทฺธรูปฺจ
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นิพฺพานฺจ พหิทฺธา ฯ
[๘๙๘] กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมณา วิฺาณฺจายตน
เนวสฺานาสฺายตน อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺตารมฺมณา ฯ กตเม
ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ กิริยโต จ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส วิปาโก อากาสานฺจายตน
จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ
อิเม ธมฺมา พหิทฺธารมฺมณา ฯ รูป เปตฺวา สพฺเพว
กามาวจรา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน
กุสลโต จ กิริยโต จ อิเม ธมฺมา สิยา อชฺฌตฺตารมฺมณา สิยา
พหิทฺธารมฺมณา สิยา อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา อากิฺจฺายตน
น วตฺตพฺพ อชฺฌตฺตารมฺมณนฺติป พหิทฺธารมฺมณนฺติป อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณนฺติป ฯ
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อนารมฺมณา ฯ
[๘๙๙] กตเม ธมฺมา สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา รูปายตน อิเม ธมฺมา
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ กตเม ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา จกฺขายตน
ฯเปฯ โผฏพฺพายตน อิเม ธมฺมา อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ฯ กตเม
ธมฺมา อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ
วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ
ธมฺมายตนปริยาปนฺน นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ฯ
ติก ฯ
_____________
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[๙๐๐] กตเม ธมฺมา เหตู ตโย กุสลเหตู ตโย อกุสลเหตู
ตโย อพฺยากตเหตู อโลโภ กุสลเหตุ อโทโส กุสลเหตุ จตูสุ
ภูมีสุ กุสเลสุ อุปฺปชฺชนฺติ อโมโห กุสลเหตุ กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺเต จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตูสุ ภูมีสุ กุสเลสุ
อุปฺปชฺชติ โลโภ อฏสุ โลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ
โทโส ทฺวสี ุ โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ โมโห
สพฺพากุสเลสุ อุปฺปชฺชติ อโลโภ วิปากเหตุ อโทโส วิปากเหตุ
กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตูสุ ภูมีสุ
วิปาเกสุ อุปฺปชฺชนฺติ อโมโห วิปากเหตุ กามาวจรสฺส วิปากโต
อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺเต จิตฺตุปฺปาเท
เปตฺวา จตูสุ ภูมีสุ วิปาเกสุ อุปฺปชฺชติ อโลโภ กิริยเหตุ
อโทโส กิรยิ เหตุ กามาวจรกิริยโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา
ตีสุ ภูมีสุ กิริเยสุ อุปปฺ ชฺชนฺติ อโมโห กิริยเหตุ กามาวจรกิริยโต
อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตฺตาโร าณวิปฺปยุตฺเต จิตฺตุปฺปาเท
เปตฺวา ตีสุ ภูมีสุ กิริเยสุ อุปฺปชฺชติ อิเม ธมฺมา เหตู ฯ
กตเม ธมฺมา นเหตู เปตฺวา เหตู จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา นเหตู ฯ
[๙๐๑] กตเม ธมฺมา สเหตุกา วิจิกิจฺฉาสหคต อุทฺธจฺจสหคต
โมห เปตฺวา อวเสส อกุสล จตูสุ ภูมสี ุ กุสล
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กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตูสุ
ภูมีสุ วิปาโก กามาวจรกิริยโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต อิเม ธมฺมา สเหตุกา ฯ กตเม
ธมฺมา อเหตุกา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโย ปฺจ จ
อเหตุกา มโนวิฺาณธาตุโย รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
อเหตุกา ฯ
[๙๐๒] กตเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคต
อุทฺธจฺจสหคต โมห เปตฺวา อวเสส อกุสล จตูสุ ภูมีสุ กุสล
กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตูสุ ภูมีสุ
วิปาโก กามาวจรกิริยโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากต อิเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา
เหตุวิปฺปยุตฺตา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห อุทฺธจฺจสหคโต โมโห
เทฺว ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโย ปฺจ จ อเหตุกา
มโนวิฺาณธาตุโย รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา เหตุวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๐๓] กตเม ธมฺมา เหตูเจวสเหตุกาจ ยตฺถ เทฺว ตโย
เหตู เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา เหตูเจวสเหตุกาจ ฯ
กตเม ธมฺมา สเหตุกาเจวนจเหตู จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา จตูสุ
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ภูมีสุ วิปาโก กามาวจรกิริยโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต เอตฺถุปฺปนฺเน เหตู เปตฺวา อิเม
ธมฺมา สเหตุกาเจวนจเหตู ฯ อเหตุกา ธมฺมา น วตฺตพฺพา
เหตูเจวสเหตุกาจาติป สเหตุกาเจวนจเหตูติป ฯ
[๙๐๔] กตเม ธมฺมา เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจ ยตฺถ เทฺว
ตโย เหตู เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจ ฯ
กตเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตาเจวนจเหตู จตูสุ
ภูมีสุ กุสล อกุสล กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท
เปตฺวา จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก กามาวจรกิริยโต อเหตุเก
จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต เอตฺถุปฺปนฺเน
เหตู เปตฺวา อิเม ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตาเจวนจเหตู ฯ เหตุวิปฺปยุตฺตา
ธมฺมา น วตฺตพฺพา เหตูเจวเหตุสมฺปยุตฺตาจาติป
เหตุสมฺปยุตฺตาเจวนจเหตูติป ฯ
[๙๐๕] กตเม ธมฺมา นเหตู สเหตุกา จตูสุ ภูมีสุ กุสล
อกุสล กามาวจรสฺส วิปากโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท เปตฺวา
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก กามาวจรกิริยโต อเหตุเก จิตฺตุปฺปาเท
เปตฺวา ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต เอตฺถุปฺปนฺเน เหตู เปตฺวา
อิเม ธมฺมา นเหตู สเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา นเหตู อเหตุกา เทฺว
ปฺจวิฺาณานิ ติสฺโส จ มโนธาตุโย ปฺจ จ อเหตุกา
มโนวิฺาณธาตุโย รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นเหตูอเหตุกา ฯ
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เหตู ธมฺมา น วตฺตพฺพา นเหตู สเหตุกาติป น เหตู
อเหตุกาติป ฯ
__________________
[๙๐๖] กตเม ธมฺมา สปฺปจฺจยา จตูสุ ภูมสี ุ กุสล อกุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา สปฺปจฺจยา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา นิพฺพาน
อิเม ธมฺมา อปฺปจฺจยา ฯ
[๙๐๗] กตเม ธมฺมา สงฺขตา จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา สงฺขตา ฯ กตเม ธมฺมา อสงฺขตา นิพฺพาน อิเม
ธมฺมา อสงฺขตา ฯ
[๙๐๘] กตเม ธมฺมา สนิทสฺสนา รูปายตน อิเม ธมฺมา
สนิทสฺสนา ฯ กตเม ธมฺมา อนิทสฺสนา จกฺขายตน ฯเปฯ
โผฏพฺพายตน จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อนิทสฺสนา ฯ
[๙๐๙] กตเม ธมฺมา สปฺปฏิฆา จกฺขายตน ฯเปฯ โผฏพฺพายตน
อิเม ธมฺมา สปฺปฏิฆา ฯ กตเม ธมฺมา อปฺปฏิฆา จตูสุ
ภูมีสุ กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
ยฺจ รูป อนิทสฺสน อปฺปฏิฆ ธมฺมายตนปริยาปนฺน
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นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อปฺปฏิฆา ฯ
[๙๑๐] กตเม ธมฺมา รูปโน จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ
มหาภูตาน อุปาทาย รูป อิเม ธมฺมา รูปโน ฯ กตเม ธมฺมา
อรูปโน จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อรูปโน ฯ
[๙๑๑] กตเม ธมฺมา โลกิยา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม
ธมฺมา โลกิยา ฯ กตเม ธมฺมา โลกุตฺตรา จตฺตาโร มคฺคา
อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพพฺ านฺจ อิเม ธมฺมา
โลกุตฺตรา ฯ
[๙๑๒] สพฺเพว ธมฺมา เกนจิวิฺเยฺยา เกนจินวิฺเยฺยา ฯ
____________________
[๙๑๓] กตเม ธมฺมา อาสวา จตฺตาโร อาสวา กามาสโว
ภวาสโว ทิฏาสโว อวิชฺชาสโว กามาสโว อฏสุ โลภสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ภวาสโว จตูสุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ทิฏาสโว จตูสุ ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ อวิชชฺ าสโว สพฺพากุสเลสุ
อุปฺปชฺชติ อิเม ธมฺมา อาสวา ฯ กตเม ธมฺมา โนอาสวาฑ
เปตฺวา อาสเว อวเสส อกุสล จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ
ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
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อิเม ธมฺมา โนอาสวา ฯ
[๙๑๔] กตเม ธมฺมา สาสวา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา สาสวา ฯ กตเม ธมฺมา อนาสวา จตฺตาโร มคฺคา
อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพพฺ านฺจ อิเม ธมฺมา
อนาสวา ฯ
[๙๑๕] กตเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺน โมห เปตฺวา วิจิกิจฺฉาสหคต โมห
อุทฺธจฺจสหคต โมห เปตฺวา อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตา ฯ
กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา ทฺวีสุ โทมนสฺสสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺโน โมโห วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๑๖] กตเม ธมฺมา อาสวาเจวสาสวาจ เตว อาสวา
อาสวาเจวสาสวาจ ฯ กตเม ธมฺมา สาสวาเจวโนจอาสวา
เปตฺวา อาสเว อวเสส อกุสล ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมสี ุ
วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา
สาสวาเจวโนจอาสวา ฯ อนาสวา ธมฺมา น วตฺตพฺพา อาสวาเจวสาสวาจาติป สาสวาเจวโนจอาสวาติป ฯ
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[๙๑๗] กตเม ธมฺมา อาสวาเจวอาสวสมฺปยุตฺตาจ ยตฺถ
เทฺว ตโย อาสวา เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา อาสวาเจวอาสวสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา เปตฺวา อาสเว อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา
อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวา ฯ อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา น
วตฺตพฺพา อาสวาเจวอาสวสมฺปยุตฺตาจาติป อาสวสมฺปยุตฺตาเจวโนจอาสวาติป ฯ
[๙๑๘] กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวา ทฺวีสุ โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺโน โมโห วิจิกจิ ฺฉาสหคโต โมโห
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา
สาสวา ฯ กตเม ธมฺมา อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา จตฺตาโร มคฺคา
อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพพฺ านฺจ อิเม ธมฺมา
อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวา ฯ อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา
อาสววิปฺปยุตฺตา สาสวาติป อาสววิปฺปยุตฺตา อนาสวาติป ฯ
__________________
[๙๑๙] กตเม ธมฺมา สฺโชนา ทส สฺโชนานิ กามราคสฺโชน
ปฏิฆสฺโชน มานสฺโชน ทิฏิสฺโชน วิจิกิจฺฉาสฺโชน
สีลพฺพตปรามาสสฺโชน ภวราคสฺโชน อิสฺสาสฺโชน
มจฺฉริยสฺโชน
อวิชฺชาสฺโชน
กามราคสฺโชน

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 358

อฏสุ โลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ปฏิฆสฺโชน ทฺวีสุ
โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ มานสฺโชน จตูสุ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ทิฏิสฺโชน
จตูสุ ทิฏิคตสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉาสฺโชน
วิจิกิจฺฉาสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ สีลพฺพตปรามาสสฺโชน
จตูสุ ทิฏ ิคตสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ
ภวราคสฺโชน จตูสุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ
อุปฺปชฺชติ อิสฺสาสฺโชนฺจ มจฺฉริยสฺโชนฺจ ทฺวีสุ โทมนสฺสสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ อวิชฺชาสฺโชน สพฺพากุสเลสุ
อุปฺปชฺชติ อิเม ธมฺมา สฺโชนา ฯ กตเม ธมฺมา โนสฺโชนา
เปตฺวา สฺโชเน อวเสส อกุสล จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ
ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา โนสฺโชนา ฯ
[๙๒๐] กตเม ธมฺมา สฺโชนิยา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา สฺโชนิยา ฯ กตเม ธมฺมา อสฺโชนิยา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อสฺโชนิยา ฯ
[๙๒๑] กตเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา อุทฺธจฺจสหคต
โมห เปตฺวา อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตา ฯ
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กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา อุทฺธจฺจสหคโต โมโห จตูสุ
ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมสี ุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๒๒] กตเม ธมฺมา สฺโชนาเจวสฺโชนิยาจ ตาเนว
สฺโชนานิ สฺโชนาเจวสฺโชนิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา
สฺโชนิยาเจวโนจสฺโชนา เปตฺวา สฺโชเน อวเสส
อกุสล ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา สฺโชนิยาเจวโนจสฺโชนา ฯ
อสฺโชนิยา ธมฺมา น วตฺตพฺพา สฺโชนาเจวสฺโชนิยาจาติป
สฺโชนิยาเจวโนจสฺโชนาติป ฯ
[๙๒๓] กตเม ธมฺมา สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจ
ยตฺถ เทฺว ตีณิ สฺโชนานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม
ธมฺมา สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา
สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนา เปตฺวา สฺโชเน
อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนา ฯ
สฺโชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา สฺโชนาเจวสฺโชนสมฺปยุตฺตาจาติป สฺโชนสมฺปยุตฺตาเจวโนจสฺโชนาติป ฯ
[๙๒๔] กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา สฺโชนิยา
อุทฺธจฺจสหคโต โมโห ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก
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ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
สฺโชนิยา ฯ กตเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
อสฺโชนิยา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา อสฺโชนิยา ฯ
สฺโชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา สฺโชนวิปฺปยุตฺตา
สฺโชนิยาติป สฺโชนวิปฺปยุตฺตา อสฺโชนิยาติป ฯ
__________________
[๙๒๕] กตเม ธมฺมา คนฺถา จตฺตาโร คนฺถา อภิชฺฌา
กายคนฺโถ พฺยาปาโท กายคนฺโถ สีลพฺพตปรามาโส กายคนฺโถ
อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ อภิชฺฌา กายคนฺโถ อฏสุ โลภสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ พฺยาปาโท กายคนฺโถ ทฺวีสุ
โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ สีลพฺพตปรามาโส
กายคนฺโถ จ อิทสจฺจาภินิเวโส กายคนฺโถ จ จตูสุ ทิฏิคตสมฺปยุตฺเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา คนฺถา ฯ
กตเม ธมฺมา โนคนฺถา เปตฺวา คนฺเถ อวเสส อกุสล จตูสุ
ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมสี ุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนคนฺถา ฯ
[๙๒๖] กตเม ธมฺมา คนฺถนิยา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา คนฺถนิยา ฯ กตเม ธมฺมา อคนฺถนิยา จตฺตาโร
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มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อคนฺถนิยา ฯ
[๙๒๗] กตเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา
จตฺตาโร
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺน โลภ เปตฺวา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺน ปฏิฆ เปตฺวา อิเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา ฯ
กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา จตูสุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ
อุปฺปนฺโน
โลโภ
ทฺวีสุ
โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺน ปฏิฆ วิจิกิจฺฉาสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท จตูสุ ภูมีสุ กุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๒๘] กตเม ธมฺมา คนฺถาเจวคนฺถนิยาจ เตว คนฺถา
คนฺถาเจวคนฺถนิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถนิยาเจวโนจคนฺถา
เปตฺวา คนฺเถ อวเสส อกุสล ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ
วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา
คนฺถนิยาเจวโนจคนฺถา ฯ อคนฺถนิยา ธมฺมา น วตฺตพฺพา
คนฺถาเจวคนฺถนิยาจาติป คนฺถนิยาเจวโนจคนฺถาติป ฯ
[๙๒๙] กตเม ธมฺมา คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ ยตฺถ
ทิฏิ จ โลโภ จ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา
คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจ ฯ

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 362

กตเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา
อฏ โลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา
เอตฺถุปฺปนฺเน คนฺเถ เปตฺวา อิเม ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถา ฯ คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา
คนฺถาเจวคนฺถสมฺปยุตฺตาจาติป คนฺถสมฺปยุตฺตาเจวโนจคนฺถาติป ฯ
[๙๓๐] กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยา จตูสุ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺโน โลโภ ทฺวีสุ
โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺน ปฏิฆ วิจิกิจฺฉาสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท ตีสุ ภูมีสุ กุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม
ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยา ฯ กตเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา
อคนฺถนิยา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา คนฺถวิปฺปยุตฺตา อคนฺถนิยา ฯ
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา คนฺถวิปฺปยุตฺตา คนฺถนิยาติป
คนฺถวิปฺปยุตฺตา อคนฺถนิยาติป ฯ
____________________
[๙๓๑] กตเม ธมฺมา โอฆา ฯเปฯ กตเม ธมฺมา โยคา
ฯเปฯ กตเม ธมฺมา นีวรณา ฉ นีวรณานิ กามจฺฉนฺทนีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทธฺ นีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ
อวิชฺชานีวรณ กามจฺฉนฺทนีวรณ อฏสุ โลภสหคเตสุ
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จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ พฺยาปาทนีวรณ ทฺวีสุ โทมนสฺสสหคเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ถีนมิทฺธนีวรณ สสงฺขาริเกสุ อกุสเลสุ
อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจนีวรณ อุทฺธจฺจสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ
กุกฺกุจฺจนีวรณ ทฺวีสุ โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ
วิจิกิจฺฉานีวรณ วิจิกิจฺฉาสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ อวิชฺชานีวรณ
สพฺพากุสเลสุ อุปฺปชฺชติ อิเม ธมฺมา นีวรณา ฯ กตเม
ธมฺมา โนนีวรณา เปตฺวา นีวรเณ อวเสส อกุสล จตูสุ
ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมสี ุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนนีวรณา ฯ
[๙๓๒] กตเม ธมฺมา นีวรณิยา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา นีวรณิยา ฯ กตเม ธมฺมา อนีวรณิยา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อนีวรณิยา ฯ
[๙๓๓] กตเม ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา
อิเม ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๓๔] กตเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณิยาจ ตาเนว
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นีวรณานิ นีวรณาเจวนีวรณิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา เปตฺวา นีวรเณ อวเสส อกุสล ตีสุ
ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา นีวรณิยาเจวโนจนีวรณา ฯ อนีวรณิยา
ธมฺมา น วตฺตพฺพา นีวรณาเจวนีวรณิยาจาติป นีวรณิยาเจวโนจนีวรณาติป ฯ
[๙๓๕] กตเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ ยตฺถ
เทฺว ตีณิ นีวรณานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณา
เปตฺวา นีวรเณ อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา
นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจ นีวรณา ฯ นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา น
วตฺตพฺพา นีวรณาเจวนีวรณสมฺปยุตฺตาจาติป นีวรณสมฺปยุตฺตาเจวโนจนีวรณาติป ฯ
[๙๓๖] กตเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยา ตีสุ ภูมีสุ
กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ
รูป อิเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยา ฯ กตเม ธมฺมา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา อนีวรณิยา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นีวรณวิปฺปยุตฺตา
อนีวรณิยา ฯ นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา
นีวรณวิปฺปยุตฺตา นีวรณิยาติป นีวรณวิปฺปยุตฺตา อนีวรณิยาติป ฯ
___________________
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[๙๓๗] กตเม ธมฺมา ปรามาสา ทิฏิปรามาโส จตูสุ ทิฏิคตสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ อิเม ธมฺมา ปรามาสา ฯ
กตเม ธมฺมา โนปรามาสา เปตฺวา ปรามาส อวเสส อกุสล
จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนปรามาสา ฯ
[๙๓๘] กตเม ธมฺมา ปรามฏา ตีสุ ภูมสี ุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา ปรามฏา ฯ กตเม ธมฺมา อปรามฏา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อปรามฏา ฯ
[๙๓๙] กตเม ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺน ปรามาส เปตฺวา อิเม
ธมฺมา ปรามาสสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
จตฺตาโร ทิฏ ิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ฯ ปรามาโส น วตฺตพฺโพ ปรามาสสมฺปยุตฺโตติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺโตติป ฯ
[๙๔๐] กตเม ธมฺมา ปรามาสาเจวปรามฏาจ โสเอว
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ปรามาโส ปรามาโสเจวปรามฏโจ ฯ กตเม ธมฺมา
ปรามฏาเจวโนจปรามาสา เปตฺวา ปรามาส อวเสส อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา ปรามฏาเจวโนจปรามาสา ฯ
อปรามฏา ธมฺมา น วตฺตพฺพา ปรามาสาเจวปรามฏาจาติป
ปรามฏาเจวโนจปรามาสาติป ฯ
[๙๔๑] กตเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏา จตฺตาโร
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ
กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา
ปรามฏา ฯ กตเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏา ฯ ปรามาสา จ
ปรามาสสมฺปยุตฺตา จ ธมฺมา น วตฺตพฺพา ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ปรามฏาติป
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา อปรามฏาติป ฯ
__________________
[๙๔๒] กตเม ธมฺมา สารมฺมณา จตูสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต อิเม ธมฺมา
สารมฺมณา ฯ กตเม ธมฺมา อนารมฺมณา รูปฺจ นิพฺพานฺจ
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อิเม ธมฺมา อนารมฺมณา ฯ
[๙๔๓] กตเม ธมฺมา จิตฺตา จกฺขุวิฺาณ โสตวิฺาณ
ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ กายวิฺาณ มโนธาตุ มโนวิฺาณธาตุ
อิเม ธมฺมา จิตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตา
เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ รูปฺจ นิพพฺ านฺจ
อิเม ธมฺมา โนจิตฺตา ฯ
[๙๔๔] กตเม ธมฺมา เจตสิกา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา เจตสิกา ฯ กตเม ธมฺมา อเจตสิกา
จิตฺตฺจ รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อเจตสิกา ฯ
[๙๔๕] กตเม ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ฯ
จิตฺต น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สมฺปยุตฺตนฺติป จิตฺเตน วิปฺปยุตฺตนฺติป ฯ
[๙๔๖] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏา ฯ กตเม ธมฺมา จิตฺตวิสสฏา
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา จิตฺตวิสสฏา ฯ
จิตฺต น วตฺตพฺพ จิตฺเตน สสฏนฺติป จิตฺเตน วิสสฏนฺติป ฯ
[๙๔๗] กตเม ธมฺมา จิตฺตสมุฏานา เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ ย วา ปนฺมฺป
อตฺถิ รูป จิตฺตช จิตฺตเหตุก จิตฺตสมุฏาน รูปายตน สทฺทายตน
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คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปสฺส
ลหุตา รูปสฺส มุทุตา รูปสฺส กมฺมฺตา รูปสฺส อุปจโย รูปสฺส
สนฺตติ กพฬึกาโร อาหาโร อิเม ธมฺมา จิตฺตสมุฏานา ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานา จิตฺตฺจ อวเสสฺจ รูป นิพพฺ านฺจ
อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสมุฏานา ฯ
[๙๔๘] กตเม ธมฺมา จิตฺตสหภุโน เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิเม ธมฺมา จิตฺตสหภุโน ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสหภุโน จิตฺตฺจ อวเสสฺจ
รูป นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสหภุโน ฯ
[๙๔๙] กตเม ธมฺมา จิตฺตานุปริวตฺติโน เวทนากฺขนฺโธ สฺากฺขนฺโธ
สงฺขารกฺขนฺโธ กายวิฺตฺติ วจีวิฺตฺติ อิเม ธมฺมา
จิตฺตานุปริวตฺติโน ฯ กตเม ธมฺมา โนจิตฺตานุปริวตฺติโน จิตฺตฺจ
อวเสสฺจ รูป นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตานุปริวตฺติโน ฯ
[๙๕๐] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานา จิตฺตฺจ รูปฺจ นิพพฺ านฺจ
อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานา ฯ
[๙๕๑] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน เวทนากฺขนฺโธฐ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ
กตเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน จิตฺตฺจ
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รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานสหภุโน ฯ
[๙๕๒] กตเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน เวทนากฺขนฺโธ
สฺากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ อิเม ธมฺมา จิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ฯ
กตเม
ธมฺมา
โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน
จิตฺตฺจ รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนจิตฺตสสฏสมุฏานานุปริวตฺติโน ฯ
[๙๕๓] กตเม ธมฺมา อชฺฌตฺติกา จกฺขายตน ฯเปฯ มนายตน
อิเม ธมฺมา อชฺฌตฺติกา ฯ กตเม ธมฺมา พาหิรา รูปายตน
ฯเปฯ ธมฺมายตน อิเม ธมฺมา พาหิรา ฯ
[๙๕๔] กตเม ธมฺมา อุปาทา จกฺขายตน ฯเปฯ กพฬึกาโร
อาหาโร อิเม ธมฺมา อุปาทา ฯ กตเม ธมฺมา โนอุปาทา จตูสุ
ภูมีสุ กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
จตฺตาโร จ มหาภูตา นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนอุปาทา ฯ
[๙๕๕] กตเม ธมฺมา อุปาทินฺนา ตีสุ ภูมสี ุ วิปาโก ยฺจ
รูป กมฺมสฺส กตตฺตา อิเม ธมฺมา อุปาทินฺนา ฯ กตเม ธมฺมา
อนุปาทินฺนา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
ยฺจ รูป น กมฺมสฺส กตตฺตา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อนุปาทินฺนา ฯ
_______________
[๙๕๖] กตเม ธมฺมา อุปาทานา จตฺตาริ อุปาทานานิ กามุปาทาน

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 370

ทิฏุปาทาน สีลพฺพตุปาทาน อตฺตวาทุปาทาน กามุปาทาน
อฏสุ โลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ ทิฏุปาทานฺจ
สีลพฺพตุปาทานฺจ อตฺตวาทุปาทานฺจ จตูสุ ทิฏิคตสมฺปยุตฺเตสุ
จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา อุปาทานา ฯ กตเม ธมฺมา
โนอุปาทานา เปตฺวา อุปาทาเน อวเสส อกุสล จตูสุ ภูมีสุ
กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนอุปาทานา ฯ
[๙๕๗] กตเม ธมฺมา อุปาทานิยา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา อุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา อนุปาทานิยา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อนุปาทานิยา ฯ
[๙๕๘] กตเม ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา จตฺตาโร ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺน โลภ เปตฺวา อิเม
ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
จตูสุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺโน โลโภ
เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ
วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพพฺ านฺจ อิเม
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ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๕๙] กตเม ธมฺมา อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ ตาเนว
อุปาทานานิ อุปาทานาเจวอุปาทานิยาจ ฯ กตเม ธมฺมา
อุปาทานิยาเจวโนจอุปาทานา เปตฺวา อุปาทาเน อวเสส อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานา ฯ
อนุปาทานิยา ธมฺมา น วตฺตพฺพา อุปาทานา เจว อุปาทานิยา จาติป
อุปาทานิยา เจว โน จ อุปาทานาติป ฯ
[๙๖๐] กตเม ธมฺมา อุปาทานา เจว อุปาทานสมฺปยุตฺตา จ ยตฺถ
ทิฏิ จ โลโภ จ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา
อฏ โลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เอตฺถุปฺปนฺเน อุปาทาเน
เปตฺวา อิเม ธมฺมา อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานา ฯ
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา อุปาทานาเจวอุปาทานสมฺปยุตฺตาจาติป อุปาทานสมฺปยุตฺตาเจวโนจอุปาทานาติป ฯ
[๙๖๑] กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อุปาทานิยา จตูสุ
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปนฺโน โลโภ เทฺว
โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ
ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา
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อุปาทานิยา ฯ กตเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา
จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยา ฯ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อุปาทานิยาติป
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา อนุปาทานิยาติป ฯ8
__________________
[๙๖๒] กตเม ธมฺมา กิเลสา ทส กิเลสวตฺถูนิ โลโภ โทโส
โมโห มาโน ทิฏิ วิจิกิจฺฉา ถีน อุทฺธจฺจ อหิริก อโนตฺตปฺป
โลโภ อฏสุ โลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ โทโส ทฺวีสุ
โทมนสฺสสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปฺปชฺชติ โมโห สพฺพากุสเลสุ
อุปฺปชฺชติ มาโน จตูสุ ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ
อุปฺปชฺชติ ทิฏิ จตูสุ ทิฏิคตสมฺปยุตฺเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ
อุปฺปชฺชติ วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉาสหคเตสุ จิตฺตุปฺปาเทสุ อุปปฺ ชฺชติ
ถีน สสงฺขาริเกสุ อกุสเลสุ อุปฺปชฺชติ อุทฺธจฺจฺจ อหิริกฺจ
อโนตฺตปฺปฺจ สพฺพากุสเลสุ อุปปฺ ชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา กิเลสา ฯ
กตเม ธมฺมา โนกิเลสา เปตฺวา กิเลเส อวเสส อกุสล จตูสุ
ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมสี ุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา โนกิเลสา ฯ
[๙๖๓] กตเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกา ตีสุ ภูมสี ุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
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อิเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา อสงฺกิเลสิกา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อสงฺกิเลสิกา ฯ
[๙๖๔] กตเม ธมฺมา สงฺกิลฏิ  า ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา
อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏา ฯ กตเม ธมฺมา อสงฺกลิ ิฏา จตูสุ
ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมสี ุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อสงฺกิลิฏา ฯ
[๙๖๕] กตเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา
อิเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา ฯ กตเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ
กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา ฯ
[๙๖๖] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวสงฺกิเลสิกาจ เตว กิเลสา
กิเลสาเจวสงฺกิเลสิกาจ ฯ กตเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา
เปตฺวา กิเลเส อวเสส อกุสล ตีสุ ภูมีสุ กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ
ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม ธมฺมา สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสา ฯ
อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา น วตฺตพฺพา กิเลสาเจวสงฺกิเลสิกาจาติป
สงฺกิเลสิกาเจวโนจกิเลสาติป ฯ
[๙๖๗] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ เตว กิเลสา
กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจ ฯ กตเม ธมฺมา สงฺกิลฏิ  าเจวโนจกิเลสา
เปตฺวา กิเลเส อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสา ฯ
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อสงฺกิลิฏา ธมฺมา น วตฺตพฺพา กิเลสาเจวสงฺกิลิฏาจาติป
สงฺกิลิฏาเจวโนจกิเลสาติป ฯ
[๙๖๘] กตเม ธมฺมา กิเลสาเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ ยตฺถ
เทฺว ตโย กิเลสา เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อิเม ธมฺมา กิเลสาเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจ ฯ กตเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตาเจวโนจกิเลสา
เปตฺวา กิเลเส อวเสส อกุสล อิเม ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตเจวโนจกิเลสา ฯ กิเลสวิปปฺ ยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา กิเลสาเจวกิเลสสมฺปยุตฺตาจาติป กิเลสสมฺปยุตฺตาเจวโนจกิเลสาติป ฯ
[๙๖๙] กตเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา ตีสุ ภูมีสุ
กุสล ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ
รูป อิเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา สงฺกิเลสิกา ฯ กตเม ธมฺมา
กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ
จ สามฺผลานิ นิพพฺ านฺจ อิเม ธมฺมา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
อสงฺกิเลสิกา ฯ กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา น วตฺตพฺพา กิเลสวิปฺปยุตฺตา
สงฺกิเลสิกาติป กิเลสวิปฺปยุตฺตา อสงฺกิเลสิกาติป ฯ
__________________
[๙๗๐] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อิเม
ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ จตฺตาโร ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อิเม
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ธมฺมา สิยา ทสฺสเนนปหาตพฺพา สิยา นทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ
กตเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นทสฺสเนนปหาตพฺพา ฯ
[๙๗๑] กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพา ฯ จตฺตาโร
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา ภาวนายปหาตพฺพา สิยา
นภาวนายปหาตพฺพา ฯ กตเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพา ฯ
[๙๗๒] กตเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา จตฺตาโร
ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
เอตฺถุปฺปนฺน โมห เปตฺวา อิเม ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
จตฺตาโร
ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา
เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา สิยา นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม ธมฺมา
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา วิจิกิจฺฉาสหคโต โมโห อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก
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ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา
นทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๙๗๓] กตเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา อุทฺธจฺจสหคโต
จิตฺตุปฺปาโท เอตฺถุปฺปนฺน โมห เปตฺวา อิเม ธมฺมา ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ จตฺตาโร ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา จิตฺตุปฺปาทา
เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา สิยา
ภาวนายปหาตพฺพเหตุกา สิยา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ กตเม
ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อุทฺธจฺจสหคโต
โมโห จตูสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมสี ุ
กิริยาพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นภาวนายปหาตพฺพเหตุกา ฯ
[๙๗๔] กตเม ธมฺมา สวิตกฺกา กามาวจรกุสล อกุสล กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต เอกาทส จิตฺตุปฺปาทา อกุสลสฺส วิปากโต
เทฺว กิริยโต เอกาทส รูปาวจร ปม ฌาน กุสลโต จ
วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตร ปม ฌาน กุสลโต จ
วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน วิตกฺก เปตฺวา อิเม ธมฺมา สวิตกฺกา ฯ
กตเม ธมฺมา อวิตกฺกา เทฺว ปฺจวิฺาณานิ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร
อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิรยิ โต จ โลกุตตฺ รติกจตุกฺกชฺฌานา
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กุสลโต จ วิปากโต จ วิตกฺโก จ รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อวิตกฺกา ฯ
[๙๗๕] กตเม ธมฺมา สวิจารา กามาวจรกุสล อกุสล
กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต เอกาทส จิตฺตุปฺปาทา อกุสลสฺส วิปากโต
เทฺว กิริยโต เอกาทส รูปาวจรเอกทุกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรเอกทุกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน วิจาร เปตฺวา อิเม ธมฺมา สวิจารา ฯ
กตเม ธมฺมา อวิจารา เทฺว ปฺจวิฺาณานิ รูปาวจรติกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร อารุปฺปา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรติกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ วิจาโร จ รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อวิจารา ฯ
[๙๗๖] กตเม ธมฺมา สปฺปติกา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต จตฺตาโร กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ปฺจ กิริยโต ปฺจ รูปาวจรทุกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรทุกติกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ เปตฺวา อิเม ธมฺมา สปฺปติกา ฯ
กตเม ธมฺมา อปฺปติกา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร อุเปกฺขาสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต อฏ กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต เอกาทส
อกุสลสฺส วิปากโต สตฺต กิริยโต ฉ รูปาวจรทุกทุกชฺฌานา

อภิ. ธมฺมสงฺคณิ - หนาที่ 378

กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต
จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรทุกทุกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ ปติ จ รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อปฺปติกา ฯ
[๙๗๗] กตเม ธมฺมา ปติสหคตา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต จตฺตาโร กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ปฺจ กิริยโต ปฺจ รูปาวจรทุกติกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรทุกติกชฺฌานา กุสลโต จ
วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน ปตึ เปตฺวา อิเม ธมฺมา ปติสหคตา ฯ
กตเม ธมฺมา นปติสหคตา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร อุเปกฺขาสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต อฏ กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต
เอกาทส อกุสลสฺส วิปากโต สตฺต กิริยโต ฉ รูปาวจรทุกทุกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร
อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิรยิ โต จ โลกุตฺตรทุกทุกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ ปติ จ รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา นปติสหคตา ฯ
[๙๗๘] กตเม ธมฺมา สุขสหคตา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต จตฺตาโร กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ฉ กิริยโต ปฺจ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตรติกจตุกฺกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน สุข เปตฺวา อิเม
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ธมฺมา สุขสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา นสุขสหคตา กามาวจรกุสลโต
จตฺตาโร อุเปกฺขาสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต อฏ
กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต ทส อกุสลสฺส วิปากโต สตฺต
กิริยโต ฉ รูปาวจร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ
กิริยโต จ จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ
โลกุตฺตร จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ สุขฺจ รูปฺจ
นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นสุขสหคตา ฯ
[๙๗๙] กตเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร
อุเปกฺขาสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต ฉ กามาวจรกุสลสฺส
วิปากโต ทส อกุสลสฺส วิปากโต ฉ กิริยโต ฉ รูปาวจร
จตุตฺถ ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ จตฺตาโร
อารุปฺปา กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ โลกุตฺตร จตุตฺถ
ฌาน กุสลโต จ วิปากโต จ เอตฺถุปฺปนฺน อุเปกฺข เปตฺวา
อิเม ธมฺมา อุเปกฺขาสหคตา ฯ กตเม ธมฺมา นอุเปกฺขาสหคตา
กามาวจรกุสลโต จตฺตาโร โสมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อกุสลโต
ฉ กามาวจรกุสลสฺส วิปากโต ฉ อกุสลสฺส วิปากโต เอโก
กิริยโต ปฺจ รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ วิปากโต จ
กิริยโต จ โลกุตฺตรติกจตุกฺกชฺฌานา กุสลโต จ วิปากโต จ
อุเปกฺขา จ รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา นอุเปกฺขาสหคตา ฯ
[๙๘๐] กตเม ธมฺมา กามาวจรา กามาวจรกุสล อกุสล
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สพฺโพ กามาวจรสฺส วิปาโก กามาวจรกิริยาพฺยากต สพฺพฺจ
รูป อิเม ธมฺมา กามาวจรา ฯ กตเม ธมฺมา นกามาวจรา
รูปาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา อิเม ธมฺมา นกามาวจรา ฯ
[๙๘๑] กตเม ธมฺมา รูปาวจรา รูปาวจรจตุกฺกปฺจกชฺฌานา
กุสลโต จ วิปากโต จ กิริยโต จ อิเม ธมฺมา รูปาวจรา ฯ
กตเม ธมฺมา นรูปาวจรา กามาวจรา อรูปาวจรา อปริยาปนฺนา
อิเม ธมฺมา นรูปาวจรา ฯ
[๙๘๒] กตเม ธมฺมา อรูปาวจรา จตฺตาโร อารุปฺปา กุสลโต
จ วิปากโต จ กิริยโต จ อิเม ธมฺมา อรูปาวจรา ฯ กตเม
ธมฺมา นอรูปาวจรา กามาวจรา รูปาวจรา อปริยาปนฺนา อิเม
ธมฺมา นอรูปาวจรา ฯ
[๙๘๓] กตเม ธมฺมา ปริยาปนฺนา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป อิเม
ธมฺมา ปริยาปนฺนา ฯ กตเม ธมฺมา อปริยาปนฺนา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ อิเม
ธมฺมา อปริยาปนฺนา ฯ
[๙๘๔] กตเม ธมฺมา นิยฺยานิกา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา
อิเม ธมฺมา นิยฺยานิกา ฯ กตเม ธมฺมา อนิยฺยานิกา ตีสุ ภูมสี ุ
กุสล อกุสล จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต
รูปฺจ นิพฺพานฺจ อิเม ธมฺมา อนิยฺยานิกา ฯ
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[๙๘๕] กตเม ธมฺมา นิยตา จตฺตาโร ทิฏิคตสมฺปยุตฺตา
จิตฺตุปฺปาทา เทฺว โทมนสฺสสหคตา จิตฺตุปฺปาทา อิเม ธมฺมา
สิยา นิยตา สิยา อนิยตา จตฺตาโร มคฺคา อปริยาปนฺนา อิเม
ธมฺมา นิยตา ฯ กตเม ธมฺมา อนิยตา จตฺตาโร ทิฏิคตวิปฺปยุตฺตโลภสหคตา
จิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท
อุทฺธจฺจสหคโต จิตฺตุปฺปาโท ตีสุ ภูมีสุ กุสล จตูสุ ภูมีสุ
วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพพฺ านฺจ อิเม
ธมฺมา อนิยตา ฯ
[๙๘๖] กตเม ธมฺมา สอุตฺตรา ตีสุ ภูมีสุ กุสล อกุสล
ตีสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิริยาพฺยากต สพฺพฺจ รูป
อิเม ธมฺมา สอุตฺตรา ฯ กตเม ธมฺมา อนุตฺตรา จตฺตาโร
มคฺคา อปริยาปนฺนา จตฺตาริ จ สามฺผลานิ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา อนุตฺตรา ฯ
[๙๘๗] กตเม ธมฺมา สรณา ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา
อิเม ธมฺมา สรณา ฯ กตเม ธมฺมา อรณา จตูสุ ภูมีสุ กุสล
จตูสุ ภูมีสุ วิปาโก ตีสุ ภูมีสุ กิรยิ าพฺยากต รูปฺจ นิพฺพานฺจ
อิเม ธมฺมา อรณาติ ฯ
ธมฺมสงฺคณิปฺปกรณ นิฏิต ฯ
_____________

