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โลกุตฺตรกุสล 
สุทฺธิกปฏิปทา 

[๒๗๗]  กตเม  ธมฺมา  กุสลา?  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  ฌานํ  ภาเวติ  นิยฺยานิกํ  อปจยคามึ      
ทิฏฺฐิคตานํ  ปหานาย  ปฐมาย  ภูมิยา  ปตฺติยา,  วิวิจฺเจว  กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺกํ    1

สวิจารํ  วิเวกชํ  ปีติสุขํ  ปฐมํ  ฌานํ  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ทุกฺขปฏิปทํ  ทนฺธาภิญฺญํ;  ตสฺมึ  สมเย          
ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สญฺญา  โหติ,  เจตนา  โหติ,  จิตฺตํ  โหติ;  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,    
ปีติ  โหติ,  สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  โหติ;  สทฺธินฺทฺริยํ  โหติ,  วิริยินฺทฺริยํ  โหติ,  สตินฺทฺริยํ  โหติ,  
สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,  ปญฺญินฺทฺริยํ  โหติ,  มนินฺทฺริยํ  โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ,  
อนญฺญาตญฺญสฺ-สามีตินฺทฺริยํ  โหติ;  สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ,  สมฺมาสงฺกปฺโป  โหติ,  สมฺมาวาจา  โหติ,       
สมฺมากมฺมนฺโต  โหติ,  สมฺมาอาชีโว  โหติ,  สมฺมาวายาโม  โหติ,  สมฺมาสติ  โหติ,  สมฺมาสมาธิ  โหติ;  
สทฺธาพลํ  โหติ,  วิริยพลํ  โหติ,  สติพลํ  โหติ,  สมาธิพลํ  โหติ,  ปญฺญาพลํ  โหติ,  หิรีพลํ  โหติ,  
โอตฺตปฺปพลํ  โหติ;  อโลโภ  โหติ,  อโทโส  โหติ,  อโมโห  โหติ;  อนภิชฺฌา  โหติ,  อพฺยาปาโท  โหติ,  
สมฺมาทิฏฺฐิ  โหติ;  หิรี  โหติ,  โอตฺตปฺปํ  โหติ;  กายปฺปสฺสทฺธิ  โหติ,  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  โหติ;   กายลหุตา  
โหติ,  จิตฺตลหุตา  โหติ;  กายมุทุตา  โหติ,  จิตฺตมุทุตา  โหติ;  กายกมฺมญฺญตา  โหติ, จิตฺตกมฺมญฺญตา  
โหติ;  กายปาคุญฺญตา  โหติ,  จิตฺตปาคุญฺญตา  โหติ;  กายุชุกตา  โหติ,  จิตฺตุชุกตา  โหติ;  สติ  โหติ,     
สมฺปชญฺญํ  โหติ;  สมโถ  โหติ,  วิปสฺสนา  โหติ;  ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ;  เย  วา  ปน  ตสฺมึ  
สมเย  อญฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อรูปิโน  ธมฺมา;  อิเม  ธมฺมา  กุสลา.... 

ทฺวาทส  อกุสล 
(ธมฺมวฏฺฐาย) 

[๓๖๕]  กตเม  ธมฺมา  อกุสลา?  ยสฺมึ  สมเย  อกุสลํ  จิตฺตํ  อุปฺปนฺนํ  โหติ  โสมนสฺสสหคตํ   
ทิฏฺฐิคตสมฺปยุตฺตํ  รูปารมฺมณํ  วา  สทฺทารมฺมณํ  วา  คนฺธารมฺมณํ  วา  รสารมฺมณํ  วา  โผฏฺฐพฺพา
รมฺมณํ  วา  ธมฺมารมฺมณํ  วา,  ยํ  ยํ  วา  ปนารพฺภ;  ตสฺมึ  สมเย  ผสฺโส  โหติ,  เวทนา  โหติ,  สญฺญา  
โหติ,  เจตนา  โหติ,  จิตฺตํ  โหติ,  วิตกฺโก  โหติ,  วิจาโร  โหติ,  ปีติ  โหติ,  สุขํ  โหติ,  จิตฺตสฺเสกคฺคตา  
โหติ;   วิริยินฺทฺริยํ  โหติ,  สมาธินฺทฺริยํ  โหติ,  มนินฺทฺริยํ  โหติ,  โสมนสฺสินฺทฺริยํ  โหติ,  ชีวิตินฺทฺริยํ  โหติ;       
มิจฺฉาทิฏฺฐิ  โหติ,  มิจฺฉาสงฺกปฺโป  โหติ,  มิจฺฉาวายาโม  โหติ,  มิจฺฉาสมาธิ  โหติ;  วิริยพลํ  โหติ,  
สมาธิพลํ    โหติ,  อหิริกพลํ  โหติ,  อโนตฺตปฺปพลํ  โหติ;  โลโภ  โหติ,  โมโห  โหติ;  อภิชฺฌา  โหติ,  
มิจฺฉาทิฏฺฐิ  โหติ;  อหิริกํ  โหติ  อโนตฺตปฺปํ  โหติ;  สมโถ  โหติ,  ปคฺคาโห  โหติ,  อวิกฺเขโป  โหติ; เย วา  
ปน  ตสฺมึ  สมเย  อญฺเญปิ  อตฺถิ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  อรูปิโน  ธมฺมา;  อิเม  ธมฺมา  อกุสลา. 
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๒.  รูปกณฺฑ   
อุทฺเทโส 

[๕๘๓]  กตเม  ธมฺมา  อพฺยากตา?  กุสลากุสลานํ  ธมฺมานํ  วิปากา  กามาวจรา  รูปาวจรา       
อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  เย  จ      
ธมฺมา  กิริยา  เนว  กุสลา  นากุสลา  น  จ  กมฺมวิปากา;  สพฺพํ  จ  รูปํ,  อสงฺขตา  จ  ธาตุ;  อิเม  ธมฺมา   
อพฺยากตา. 

----------- 

มาติกา 
เอกก 

[๕๘๔]  ตตฺถ  กตมํ  สพฺพํ  รูปํ?  จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  จตุนฺนํ  จ  มหาภูตานํ  อุปาทาย  รูปํ;  
อิทํ  วุจฺจติ  สพฺพํ  รูปํ.   

สพฺพํ  รูปํ  น  เหตุ  อเหตุกํ  เหตุวิปฺปยุตฺตํ  สปฺปจฺจยํ  สงฺขตํ  รูปํ   โลกิยํ  สาสวํ  สญฺโญชนิยํ  2

คนฺถนิยํ  โอฆนิยํ  โยคนิยํ  นีวรณิยํ  ปรามฏฺฐํ  อุปาทานิยํ  สํกิเลสิกํ  อพฺยากตํ  อนารมฺมณํ  อเจตสิกํ  
จิตฺตวิปฺปยุตฺตํ  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมํ  อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกํ  นสวิตกฺกสวิจารํ  นอวิตกฺกวิจารมตฺตํ  
อวิตกฺกอวิจารํ  นปิติสหคตํ  นสุขสหคตํ  นอุเปกฺขาสหคตํ  เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพํ  
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกํ  เนว  อาจยคามินอปจยคามิ  เนวเสกฺขนาเสกฺขํ  ปริตฺตํ           
กามาวจรํ   นรูปาวจรํ  นอรูปาวจรํ  ปริยาปนฺนํ  โนอปริยาปนฺนํ  อนิยตํ  อนิยฺยานิกํ  อุปฺปนฺนํ  ฉหิ  
วิญฺญาเณหิ   วิญฺเญยฺยํ  อนิจฺจํ  ชราภิภูตํ.   

เอวํ  เอกวิเธน  รูปสงฺคโห 
เอกกํ 

------------ 

ทุก 
ทุวิเธน  รูปสงฺคโห:- 

  อตฺถิ  รูปํ  อุปาทา,  อตฺถิ  รูปํ  โน  อุปาทา. 
  อตฺถิ  รูปํ  อุปาทินฺนํ,   อตฺถิ  รูปํ  อนุปาทินฺนํ. 3

  อตฺถิ  รูปํ  อุปาทินฺนุปาทานิยํ,  อตฺถิ  รูปํ  อนุปาทินินุปาทานิยํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  สนิทสฺสนํ,  อตฺถิ  รูปํ  อนิทสฺสนํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  สปฺปฏิฆํ,  อตฺถิ  รูปํ  อปฺปฏิฆํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  อินฺทฺริยํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  อินฺทฺริยํ. 
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  อตฺถิ  รูปํ  มหาภูตํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  มหาภูตํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  วิญฺญตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  วิญฺญตฺติ. 
  อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตสมุฏฺฐานํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตสมุฏฺฐานํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตสหภุ,   อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตสหภุ. 4

  อตฺถิ  รูปํ  จิตฺตานุปริวตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จิตฺตานุปริวตฺติ. 
  อตฺถิ  รูปํ  อชฺฌตฺติกํ,  อตฺถิ  รูปํ  พาหิรํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  โอฬาริกํ,  อตฺถิ  รูปํ  สุขุมํ. 
  อตฺถิ  รูปํ  ทูเร,  อตฺถิ  รูปํ  สนฺติเก. 
อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุสมฺผสฺสสฺส  วตฺถุ,  อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุสมฺผสฺสสฺส น วตฺถุ; อตฺถิ รูปํ จกฺขุสมฺผสฺสชาย  

เวทนาย  ฯเปฯ  สญฺญาย  ฯเปฯ  เจตนาย  ฯเปฯ  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  วตฺถุ,  อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุ-            
วิญฺญาณสฺส  น  วตฺถุ. 

อตฺถิ  รูปํ  โสตสมฺผสฺสสฺส  ฯเปฯ  ฆานสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส ฯเปฯ กายสมฺผสฺสสฺส  
วตฺถุ,  อตฺถิ  รูปํ  กายสมฺผสฺสสฺส  น  วตฺถุ;  อตฺถิ  รูปํ  กายสมฺผสฺสชาย  เวทนาย  ฯเปฯ  สญฺญาย  
ฯเปฯ  เจตนาย    ฯเปฯ  กายวิญฺญาณสฺส  วตฺถุ,  อตฺถิ  รูปํ  กายวิญฺญาณสฺส  น  วตฺถุ. 

อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุสมฺผสฺสสฺส  อารมฺมณํ,  อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุสมฺผสฺสสฺส  นารมฺมณํ;  อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุ
สมฺผสฺสชาย  เวทนาย  ฯเปฯ  สญฺญาย  ฯเปฯ  เจตนาย  ฯเปฯ  จกฺขุวิญฺญาณสฺส  อารมฺมณํ,  อตฺถิ  รูปํ  
จกฺขุวิญฺญาณสฺส  นารมฺมณํ. 

อตฺถิ  รูปํ  โสตสมฺผสฺสสฺส  ฯเปฯ ฆานสมฺผสฺสสฺส  ฯเปฯ  ชิวฺหาสมฺผสฺสสฺส  ฯเปฯ  กาย-
สมฺผสฺสสฺส  อารมฺมณํ,  อตฺถิ  รูปํ  กายสมฺผสฺสสฺส  นารมฺมณํ;  อตฺถิ  รูปํ  กายสมฺผสฺสชาย  เวทนาย  
ฯเปฯ  สญฺญาย  ฯเปฯ  เจตนาย  ฯเปฯ  กายวิญฺญาณสฺส  อารมฺมณํ,  อตฺถิ  รูปํ  กายวิญฺญาณสฺส       
นารมฺมณํ. 

อตฺถิ  รูปํ  จกฺขายตนํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จกฺขายตนํ;  อตฺถิ  รูปํ  โสตายตนํ,  อตฺถิ  รูปํ น โสตายตนํ;  
อตฺถิ  รูปํ   ฆานายตนํ  ฯเปฯ  ชิวฺหายตนํ  ฯเปฯ  กายายตนํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  กายายตนํ. 

อตฺถิ  รูปํ  รูปายตนํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  รูปายตนํ;  อตฺถิ  รูปํ  สทฺทายตนํ  ฯเปฯ  คนฺธายตนํ  ฯเปฯ  
รสายตนํ  ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพายตนํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  โผฏฺฐพฺพายตนํ. 

อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จกฺขุธาตุ;  อตฺถิ  รูปํ  โสตธาตุ  ฯเปฯ  ฆานธาตุ  ฯเปฯ        
ชิวฺหาธาตุ  ฯเปฯ  กายธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  กายธาตุ. 

อตฺถิ  รูปํ  รูปธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  รูปธาตุ;  อตฺถิ  รูปํ  สทฺทธาตุ  ฯเปฯ  คนฺธธาตุ  ฯเปฯ  รสธาตุ  
ฯเปฯ  โผฏฺฐพฺพธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  โผฏฺฐพฺพธาตุ. 

อตฺถิ  รูปํ  จกฺขุนฺทฺริยํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  จกฺขุนฺทฺริยํ;  อตฺถิ  รูปํ  โสตินฺทฺริยํ  ฯเปฯ  ฆานินฺทฺริยํ  ฯเปฯ  
ชิวฺหินฺทฺริยํ  ฯเปฯ  กายินฺทฺริยํ;  อตฺถิ  รูปํ  น  กายินฺทฺริยํ.  อตฺถิ  รูปํ  อิตฺถินฺทฺริยํ,  อตฺถิ รูปํ น อิตฺถินฺทฺริยํ.  
อตฺถิ  รูปํ  ปุริสินฺทฺริยํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  ปุริสินฺทฺริยํ.  อตฺถิ  รูปํ  ชีวิตินฺทฺริยํ,  อตฺถิ  รูปํ  น  ชีวิตินฺทฺริยํ.  อตฺถิ  
รูปํ  กายวิญฺญตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  กายวิญฺญตฺติ.  อตฺถิ  รูปํ  วจีวิญฺญตฺติ,  อตฺถิ  รูปํ  น  วจีวิญฺญตฺติ.  
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อตฺถิ  รูปํ  อากาสธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  อากาสธาตุ.  อตฺถิ  รูปํ  อาโปธาตุ,  อตฺถิ  รูปํ  น  อาโปธาตุ.  
อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  ลหุตา,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  ลหุตา.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  มุทุตา,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส น  
มุทุตา.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  กมฺมญฺญตา,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  กมฺมญฺญตา.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  อุปจโย,  
อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  อุปจโย.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  สนฺตติ,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  สนฺตติ.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  
ชรตา,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  ชรตา.  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  อนิจฺจตา,  อตฺถิ  รูปํ  รูปสฺส  น  อนิจฺจตา.  อตฺถิ  
รูปํ  กพฬึกาโร  อาหาโร,  อตฺถิ  รูปํ  น  กพฬึกาโร  อาหาโร.   

เอวํ  ทุวิเธน  รูปสงฺคโห. 
ทุกํ 

------------ 

๓.  นิกฺเขปกณฺฑ 
ติกนิกฺเขป 

[๙๘๕]  กตเม  ธมฺมา  กุสลา?  ตีณิ  กุสลมูลานิ;  อโลโภ  อโทโส  อโมโห;  ตํสมฺปยุตฺโต         
เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  ตํสมุฏฺฐานํ  กายกมฺมํ  วจีกมฺมํ        
มโนกมฺมํ;  อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 

[๙๘๖]  กตเม  ธมฺมา  อกุสลา?  ตีณิ  อกุสลมูลานิ;  โลโภ  โทโส  โมโห;  ตเทกฏฺฐา  จ  กิเลสา  
ตํสมฺปยุตฺโต  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  ตํสมุฏฺฐานํ  กายกมฺมํ  
วจีกมฺมํ  มโนกมฺมํ;  อิเม  ธมฺมา  อกุสลา. 

[๙๘๗]  กตเม  ธมฺมา  อพฺยากตา?  กุสลากุสลานํ  ธมฺมานํ  วิปากา  กามาวจรา  รูปาวจรา        
อรูปาวจรา  อปริยาปนฺนา;  เวทนากฺขนฺโธ  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  เย จ     
ธมฺมา  กิริยา  เนว  กุสลา  นากุสลา  น จ  กมฺมวิปากา,  สพฺพญฺจ  รูปํ,  อสงฺขตา จ  ธาตุ;  อิเม ธมฺมา  
อพฺยากตา. 

------------ 

[๙๘๘]  กตเม  ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  สุขภูมิยํ  กามาวจเร  รูปาวจเร            
อปริยาปนฺเน  สุขํ  เวทนํ  ฐเปตฺวา  ตํสมฺปยุตฺโต  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  อิเม  
ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา. 

[๙๘๙]  กตเม  ธมฺมา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  ทุกฺขภูมิยํ  กามาวจเร  ทุกฺขํ  เวทนํ            
ฐเปตฺวา  ตํสมฺปยุตฺโต  สญฺญากฺขนฺโธ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  อิเม  ธมฺมา  ทุกฺขาย เวทนาย  
สมฺปยุตฺตา   

[๙๙๐]  กตเม  ธมฺมา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  อทุกฺขมสุขภูมิยํ  กามาวจเร             
รูปาวจเร  อรูปาวจเร  อปริยาปนฺเน  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  ฐเปตฺวา  ตํสมฺปยุตฺโต  สญฺญากฺขนฺโธ            
สงฺขารกฺขนฺโธ  วิญฺญาณกฺขนฺโธ;  อิเม  ธมฺมา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา.  4

------------ 
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๔.  อฏฺฐกถากณฺฑ 
ติกอตฺถุทฺธาร 

[๑๓๘๔]  กตเม  ธมฺมา  กุสลา?  จตูสุ  ภูมีสุ  กุสลํ;  อิเม  ธมฺมา  กุสลา. 
[๑๓๘๕]  กตเม  ธมฺมา  อกุสลา?  ทฺวาทส  อกุสลจิตฺตุปฺปาทา;  อิเม  ธมฺมา  อกุสลา. 
[๑๓๘๖]  กตเม  ธมฺมา  อพฺยากตา?  จตูสุ  ภูมีสุ  วิปาโก,  ตีสุ  ภูมีสุ  กิริยาพฺยากตํ,  รูปญฺจ    

นิพฺพานญฺจ;  อิเม  ธมฺมา  อพฺยากตา. 
[๑๓๘๗]  กตเม  ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  กามาวจรกุสลโต  จตฺตาโร  โสมนสฺส

สหคตา  จิตฺตุปฺปาทา,  อกุสลโต  จตฺตาโร,  กามาวจรกุสลสฺส  วิปากโต  จ  กิริ ยโต  จ  ปญฺจ,                 
รูปาวจรติกจตุกฺกชฺฌานา  กุสลโต  จ  วิปากโต  จ  กิริยโต  จ,  โลกุตฺตรติกจตุกฺกชฺฌานา  กุสลโต  จ      
วิปากโต  จ,  เอตฺถุปฺปนฺนํ  สุขํ  เวทนํ  ฐเปตฺวา;  อิเม  ธมฺมา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา. 

[๑๓๘๘]  กตเม  ธมฺมา  ทุกฺขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  เทฺว  โทมนสฺสสหคตา  จิตฺตุปฺปาทา,  
ทุกฺขสหคตํ  กายวิญฺญาณํ,  เอตฺถุปฺปนฺนํ  ทุกฺขํ  เวทนํ  ฐเปตฺวา;  อิเม  ธมฺมา  ทุกฺขาย  เวทนาย           
สมฺปยุตฺตา. 

[๑๓๘๙]  กตเม  ธมฺมา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา?  กามาวจรกุสลโต  จตฺตาโร        
อุเปกฺขาสหคตา  จิตฺตุปฺปาทา,  อกุสลโต  ฉ,  กามาวจรกุสลสฺส  วิปากโต  ทส,  อกุสลสฺส  วิปากโต  ฉ,  
กิริยโต  ฉ,  รูปาวจรํ  จตุตฺถํ  ฌานํ  กุสลโต  จ  วิปากโต  จ  กิริยโต  จ,  จตฺตาโร  อารุปฺปา   กุสลโต  จ  5

วิปากโต  จ  กิริยโต  จ,  โลกุตฺตรํ  จตุตฺถํ  ฌานํ  กุสลโต  จ  วิปากโต  จ  เอตฺถุปฺปนฺนํ  อทุกฺขมสุขํ   
เวทนํ  ฐเปตฺวา;  อิเม  ธมฺมา  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตา.  ติสฺโส  จ  เวทนา  รูปญฺจ                
นิพฺพานญฺจ;  อิเม  ธมฺมา  น  วตฺตพฺพา  สุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาติปิ,  ทุกฺขาย  เวทนาย            
สมฺปยุตฺตาติปิ,  อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  สมฺปยุตฺตาติปิ... 

 ฉ.ม. อรูปาวจรา5


