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                                                        พระอภธิรรมปฎก 
                                                                เลม ๓ 
                                                ธาตุ-ปุคคลบัญญัติปกรณ 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                                มาติกา 
                                                 ๑. นยมาติกา ๑๔ นยั 
        [๑]  ๑. สงฺคโห อสงฺคโห                    การสงเคราะหไดการสงเคราะหไมได 
                ๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิต          ธรรมท่ีสงเคราะหไมไดดวยธรรมท่ีสงเคราะหได 
                ๓. อสงฺคหิเตน สงฺคหิต          ธรรมท่ีสงเคราะหไดดวยธรรมท่ีสงเคราะหไมได 
               ๔. สงฺคหิเตน สงฺคหิต                  ธรรมท่ีสงเคราะหไดดวยธรรมที่ท่ีสงเคราะหได 
              ๕. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิต         ธรรมท่ีสงเคราะหไมไดดวยธรรมท่ีสงเคราะหไมได 
               ๖. สมฺปโยโค วิปฺปโยโค         การประกอบได การประกอบไมได 
              ๗. สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺต         ธรรมท่ีประกอบไมไดดวยธรรมท่ีประกอบได 
              ๘. วปฺิปยุตเตน สมฺปยุตฺต         ธรรมท่ีประกอบไดดวยธรรมท่ีประกอบไมได 
              ๙. สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺต         ธรรมท่ีประกอบไดดวยธรรมท่ีประกอบได 
             ๑๐. วปฺิปยุตเตน วิปฺปยุตฺต         ธรรมท่ีประกอบไมไดดวยธรรมท่ีประกอบไมได 
             ๑๑. สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต          ธรรมท่ีประกอบได ธรรมท่ีประกอบไมได  ดวย 
                 วิปฺปยุตฺต                          ธรรมท่ีสงเคราะหได  
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          ๑๒. สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิต          ธรรมท่ีสงเคราะหได ธรรมท่ีสงเคราะหไมได  ดวย 
อสงฺคหิต                          ธรรมท่ีประกอบได 
          ๑๓. อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺต         ธรรมท่ีประกอบได ธรรมท่ีสงเคราะหไมได   ดวย 
                 วิปฺปยุตฺต                          ธรรมท่ีสงเคราะหไมได 
                         
          ๑๔. วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิต                  ธรรมท่ีสงเคราะหได ธรรมท่ีสงเคราะหไมได  ดวย 
                 อสงฺคหิต                          ธรรมท่ีประกอบไมได 
                         ๒. อัพภนัตรมาติกา ๑๒๕ บท 
          ๑. ป ฺจกฺขนฺธา                         ขันธ ๕ 
          ๒. ทฺวาทสายตนานิ              อายตนะ ๑๒ 
          ๓. อฏารส ธาตุโย                     ธาตุ ๑๘ 
          ๔. จตฺตาริ สจฺจานิ                      สัจจะ ๔ 
          ๕. พาวสีตินฺทฺริยานิ              อินทรีย ๒๒ 
          ๖. ปฏิจฺจสมุปฺปาโท              ปฏิจจสมุปบาท 
          ๗. จตฺตาโร สติปฏานา          สติปฏฐาน ๔ 
          ๘. จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา         สัมมัปปธาน ๔ 
          ๙. จตฺตาโร อิทฺธิปาทา          อิทธิบาท ๔ 
         ๑๐. จตฺตาริ ฌานานิ                     ฌาน ๔ 
         ๑๑. จตสฺโส อปฺปม ฺาโย  อัปปมัญญา ๔ 
         ๑๒. ป ฺจินฺทฺริยานิ                       อินทรีย ๕ 
         ๑๓. ป ฺจ พลานิ                        พละ ๕ 
         ๑๔. สตฺต โพชฺฌงฺคา             โพชฌงค ๗ 
         ๑๕. อริโย อฏงฺคิโค มคฺโค  อริยมรรคมีองค ๘ 
         ๑๖. ผสฺโส                                    ผัสสะ 
         ๑๗. เวทนา                                   เวทนา 
         ๑๘. ส ฺา                                    สัญญา  
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         ๑๙. เจตนา                                   เจตนา 
         ๒๐. จิตตฺ                                     จิต 
         ๒๑. อธิโมกฺโข                         อธิโมกข 
         ๒๒. มนสิกาโร                         มนสิการ 
                        ๓. นยมุขมาติกา ๔ นยั 
         ๑. ตีหิ สงฺคโห                         การสงเคราะหไดดวยธรรม ๓ 
         ๒. ตีหิ อสงฺคโห                การสงเคราะหไมไดดวยธรรม ๓ 
         ๓. จตูหิ สมฺปโยโค              การประกอบไดดวยธรรม ๔ 
         ๔. จตูหิ วิปฺปโยโค             การประกอบไมไดดวยธรรม ๔ 
                          ๔. ลักขณมาติกา ๒ ลักษณะ 
         ๑. สภาโค                            ธรรมท่ีมีสวนเสมอกัน 
         ๒. วิสภาโค                           ธรรมท่ีมีสวนไมเสมอกัน 
                           ๕. พาหิรมาติกา 
                   ธรรมสังคณีปกรณ แมท้ังหมด เปนมาติกาแหงธาตุกถาปกรณ แล 
                             มาติกา จบ  
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                          ๑. สังคหาสังคหปทนิทเทส 
        [๒] รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? รูปขันธ  สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย ขันธ  อายตนะ ธาตุเทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 
        [๓] เวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? เวทนาขันธ  
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๔] สัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?  สัญญาขันธ 
สงเคราะหไดดวยขนัธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๕] สังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สังขารขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 
        [๖] วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? วิญญาณขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๑ 
        [๗] รูปขันธและเวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ  เทาไร? 
รูปขันธและเวทนาขันธ  สงเคราะหไดดวย ขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๘] รูปขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗  
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        [๙] รูปขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑  ธาตุ ๑๑ 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ 
        [๑๐] รูปขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ 
 ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๑] รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ  อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ 
        [๑๒] รูปขันธ เวทนาขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๑๓] รูปขันธ เวทนาขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๒ 
 ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
ไมมีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๔] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ  และสังขารขันธ สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 
        [๑๕] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และวิญญาณขันธ   สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๑๖] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธสัญญาขันธ สังขารขันธและ 
วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๗] ขันธ ๕ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ขันธ ๕ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๘] จกัขวายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? จักขวายตนะ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 
        [๑๙] โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๒๐] มนายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
        [๒๑] ธัมมายตนะ ยกเวนอสังขตะ [คือนิพพาน] ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๒] จกัขวายตนะและโสตายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ 
        [๒๓] จักขวายตนะและฆานายตนะ จกัขวายตนะและชิวหายนะ จกัขวายตนะ 
และกายายตนะ จักขวายตนะและรูปายตนะ จักขวายนะและสัททายตนะ จกัขวายตนะ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 7 
และคันธายตนะ จกัขวายตนะและรสายตนะ จกัขวายตนะและโผฏฐัพพายตนะ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๒๔] จักขวายตนะและมนายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๒๕] จักขวายตนะและธัมมายตนะ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ  ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๒๖] อายตนะ ๑๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? อายตนะ ๑๒ 
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๒๗] จักขุธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? จักขุธาตุ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๘] โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ 
รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ จักขุวญิญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ 
ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๙] ธัมมธาตุ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๓๐] จักขุธาตุและโสตธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๓๑] จกัขุธาตุและฆานธาตุ จักขุธาตุและชิวหาธาตุ จักขุธาตุและกายธาตุ 
จักขุธาตุและรูปธาตุ จักขุธาตุและสัททธาตุ จักขุธาตุและคันธธาตุ จักขุธาตุและรสธาตุ 
 จักขุธาตุและโผฏฐัพพธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๓๒] จักขุธาตุและจักขุวิญญาณธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๓๓] จักขุธาตุและโสตวิญญาณธาตุ จกัขุธาตุและฆานวิญญาณธาตุ จักขุธาตุ 
และชิวหาวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและกายวญิญาณธาตุจักขุธาตุและมโนธาตุ จักขุธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๓๔] จักขุธาตุและธัมมธาตุ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ  สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๓๕] ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ธาตุ ๑๘ ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๓๖] ทุกขสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ทุกขสัจ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๓๗] สมุทยสัจ มรรคสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๓๘] นิโรธสัจ ไมมีขันธอะไรท่ีสงเคราะหได สงเคราะหไดดวย  อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๓๙] ทุกขสัจและสมุทยสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ี 
สงเคราะหไมได 
        [๔๐] ทุกขสัจและมรรคสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมได 
        [๔๑] ทุกขสัจและนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ 
 ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๒] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และมรรคสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๓] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไม 
มีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๔] ทุกขสัจ สมุทยสัจ มรรคสัจ และนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๔๕] สัจจะ ๔ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สัจจะ ๔  ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๖] จักขุนทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? จักขุนทรีย 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๗] โสตินทรีย ฆานนิทรีย ชิวหินทรีย กายนิทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 
        [๔๘] มนนิทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
        [๔๙] ชีวติินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๕๐] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย 
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๕๑] จกัขุนทรียและโสตินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ 
        [๕๒] จักขุนทรียและฆานินทรีย จกัขุนทรียและชิวหินทรีย  จักขุนทรียและ 
กายินทรีย จักขุนทรียและอิตถินทรีย จักขุนทรียและปุริสินทรีย สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖  
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        [๕๓] จกัขุนทรียและมนินทรีย สงเคราะหไดดวย ขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๕๔] จักขุนทรียและชีวิตินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๕๕] จกัขุนทรียและสุขินทรีย จักขุนทรียและทุกขินทรีย  จักขุนทรียและ 
โสมนัสสินทรีย จักขุนทรียและโทมนัสสินทรีย จักขุนทรียและอุเปกขินทรีย จักขุนทรีย 
และสัทธินทรีย จักขุนทรียและวิริยนิทรียจกัขุนทรียและสตินทรีย จักขุนทรียและ 
สมาธินทรีย จักขุนทรียและปญญินทรีย จกัขุนทรียและอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย จกัขุน 
ทรียและอัญญินทรีย จักขุนทรียและอัญญาตาวินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อาย 
ตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๕๖] อินทรีย ๒๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? อินทรีย ๒๒ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๕ธาตุ ๕ 
        [๕๗] อวชิชา สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๕๘] สังขาร เพราะอวชิชาเปนปจจยั สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๕๙] วิญญาณ เพราะสังขารเปนปจจยั สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑  
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        [๖๐] นามรูป เพราะวญิญาณเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ 
        [๖๑] สฬายตนะ เพราะนามรูปเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๖ 
ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๓ อาย 
ตนะ ๖ ธาตุ ๖ 
        [๖๒] ผัสสะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนา เพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหา 
 เพราะเวทนาเปนปจจยั อุปาทาน เพราะตัณหาเปนปจจยักัมมภพ เพราะอุปาทานเปนปจจยั 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๖๓] อุปปตติภพ กามภพ สัญญาภพ ปญจโวการภพ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๖๔] รูปภพ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมไดสงเคราะหไมไดดวย อายตนะ ๗ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๖๕] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
 อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๖๖] อสัญญาภพ เอกโวการภพ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๖๗] ชาติ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ ชรา สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ มรณะ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
 เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗  
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        [๖๘] โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 
        [๖๙] อิทธิบาท สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๗๐] ฌาน สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๗๑] อัปปมัญญา ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข มนสิการสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๗๒] จิต สงเคราะหไดดวย ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๑ 
        [๗๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ  ธาตุ เทาไร? 
กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๗๔] อัพยากตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๗๕] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม  สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
        [๗๖] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ 
 ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑  
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        [๗๗] วิปากธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไม 
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๗๘] วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๗๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมี 
ขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๘๐] อุปาทินนุปาทานยิธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๘๑] อนปุาทินนุปาทานิยธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐ 
        [๘๒] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๘๓] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ี 
สงเคราะหไมได 
        [๘๔] สวติักกสวจิารธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๕  
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        [๘๕] อวติักกวจิารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
 ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๘๖] อวติักกาวจิารธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ อะไร? ไมมีขันธ อายตนะ 
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๘๗] สุขสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
        [๘๘] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๑ 
        [๘๙] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตพัพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๙๐] เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม 
เนวาจยคามีนาปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๙๑] ปริตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมได 
        [๙๒] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖  
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        [๙๓] ปริตตารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔  อายตนะ ๒  ธาตุ ๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๙๔] มหคัคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรมมิจฉัตตนิยตธรรม 
สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๙๕] มัชฌิมธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๙๖] อนยิตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ 
ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๙๗] อุปปนนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๙๘] อนปุปนนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะห 
ไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐ 
        [๙๙] อุปปาทีธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะห 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๐๐] อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนนธรรม อัชฌัตตธรรม อัชฌัตตพหิท 
ธาธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๑๐๑] พหิทธาธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ  เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๐๒] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๐๓] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๑๐๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๑๐๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๙ ธาตุ ๙. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๓ 
ธาตุ ๙ 
        [๑๐๖] อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๑๐๗] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยตุตธรรม  สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๑๐๘] นเหตุธรรม อเหตุกธรรม เหตุวปิปยุตตธรรม นเหตุอเหตุกธรรม ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๐๙] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม  เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๑๐] สัปปจจยธรรม สังขตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๑๑] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม ไมมีขันธ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหได สงเคราะห 
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะหไม 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๑๒] สนิทัสสนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๑๓] อนิทัสสนธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ  เทาไร? ไมมีขันธ  อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
        [๑๑๔] สัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๑๕] อัปปฏิฆธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ  เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๑๑๖] รูปธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔อายนะ ๑ ธาตุ ๗  
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        [๑๑๗] อรูปธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๑๑๘] โลกิยธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมได 
        [๑๑๙] โลภุตตรธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๒๐]  เกนจิวิญเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๒๑] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๒๒] โนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
 เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๒๓] สาสวธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๒๔] อนาสวธรรม อาสววิปปยตุตอนาสวธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
 เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖  
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        [๑๒๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๒๖] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม 
ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๑๒๗] โนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๒๘] ปรามัฏฐธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐ 
ธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๒๙] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ยกเวนอสังขตะออก 
จากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๓๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๑๓๑] สารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๑๓๒] อนารัมมณธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗  
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        [๑๓๓] จติตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
        [๑๓๔] โนจิตตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๑๓๕] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๓๖] อเจตสิกธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๓๗] จติตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม ยกเวนอสังขตะ ออกจากขันธแลว 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 
        [๑๓๘] จติตสมุฏฐานธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ 
ธาตุ ๑๒ 
        [๑๓๙] โนจิตตสมุฏฐานธรรม โนจิตตสหภูธรรม โนจิตตนานุปริวัตติธรรม 
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๒อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาต ุ
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๔๐] จติตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๑๔๑] จติตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๔๒] โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม 
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๔๓] อัชฌัตติกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ 
        [๑๔๔] พาหิรธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒ 
        [๑๔๕] อุปาทาธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๔๖] โนอุปาทาธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๓ ธาตุ ๙. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวย อายตนะ ๙ธาตุ ๙ 
        [๑๔๗] อุปาทินนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๔๘] อนุปาทินนธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ธาตุ ๑๐  
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        [๑๔๙] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๕๐] โนกิเลสธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสวิปปยตุตธรรม ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๕๑] สังกิเลสิกธรรม สังกิเลสิกโนกเิลสธรรม กิเลสวิปปยุตต สังกิเลสิกธรรม  
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆที่สงเคราะหไมได 
        [๑๕๒] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยตุตอสังกิเลสิกธรรม ยกเวนอสังขตะออกจาก 
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๕๓] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมป 
ยุตตโนกิเลสธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๕๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตพัพเหตุกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๑๕๕] นทัสสนปหาตัพพธรรม นภาวนาปหาตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพ 
เหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๑๕๖] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๕ 
        [๑๕๗] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ  สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมไดสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๑๕๘] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๕๙] อัปปติกธรรม นปติสหคตธรรม นสุขสหคตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจาก 
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๑๖๐] สุขสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
        [๑๖๑] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะหไดดวย ขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๑ 
        [๑๖๒] นอุเปกขาสหคตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมไดสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๑๖๓] กามาวจรธรรม ปริยาปนนธรรม สอุตตรธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๑๖๔] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ยกเวน อสังขตะออกจาก 
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๖๕] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๑๖๖] นรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม อนิยยานิกธรรม อนิยตธรรม อสรณ 
ธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?อรณธรรม ยกเวนอสังขตะออกจาก 
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
                          สังคหาสังคหปทนิทเทส จบ 
                        ๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 
        [๑๖๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ธรรม 
เหลาใด สงเคราะหไดดวยจกัขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุโดยขันธสังคหะ แตสงเคราะห 
ไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๖๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆาน 
วิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ โดย 
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๒ 
        [๑๖๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานนิทรีย ชิวหิน 
ทรีย กายนิทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตน 
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘  
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        [๑๗๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพโดยขันธสังคหะ 
 แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙ 
        [๑๗๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยปริเทวะ และ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดย 
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๗๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมโดยขันธสังคหะ 
แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๑๗๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสนิทัสสนธรรม โดยขันธสังคหะ แต 
สงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๗๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสัปปฏิฆธรรม อุปาทาธรรมโดยขันธสังคหะ 
 แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
 อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗ อินทรีย ๗ อสัญญาภพ ๑ เอกโวการภพ ๑ ปริเทวะ ๑ 
สนิทัสสนธรรม ๑ สัปปฏิฆธรรม ๑ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ๑อุปาทาธรรม ๑ ดวยประการ 
ฉะนี ้
                        สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ 
                        ๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 
        [๑๗๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธสังขารขันธ 
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดย  
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อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๗๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนิโรธสัจ โดยขันธสังคหะแตสงเคราะห 
ได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 
        [๑๗๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย ชีวติินทรีย โดยขันธสังคหะ แต 
สงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๗๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอิตถินทรีย ปุริสินทรียสุขินทรีย ทุกขิน 
ทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรียสัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยั ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย ตณัหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจยั กัมมภพ 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๗๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยชาติ ชรา มรณะ ฌาน โดยขันธสังคหะ 
แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นยกเวนอสังขตะออกจาก 
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏ 
ฐาน สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗อริยมรรคมีองค ๘ 
 ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข มนสิการเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุ 
เหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะแตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑  
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        [๑๘๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม โดยขันธ 
สังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานัน้ สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม 
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรมโดยขันธสังคหะ แต 
สงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตต 
สังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะแตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม 
 โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ 
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหได สงเคราะหไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
        [๑๘๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสัง 
กิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมโดยขันธสังคหะ แต 
สงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ 
                        อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ  
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                         ๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส 
        [๑๘๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย สมุทยสัจ มัคคสัจ โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๑๘๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย สุขินทรีย 
ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรียสัทธินทรีย วริิยินทรีย 
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตา 
วินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพเพราะอุปาทาน 
เปนปจจยั โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน 
อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เจตนา 
อธิโมกข มนสิการ เหตุกรรม เหตุสเหตุกธรรมเหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม 
สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรมโยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม 
อุปาทานธรรม กิเลสธรรมกิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมป 
ยุตตธรรมโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย 
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ 
                         สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ  
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                        ๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส 
        [๑๘๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๑๙๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
 โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๙๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ จักขุ 
วิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
        [๑๙๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจกัขายตนะ ฯลฯโผฏฐัพพายตนะ 
จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๙๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย 
ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด 
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ 
        [๑๙๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ  นิโรธสัจ 
 โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
 โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๑๙๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจกัขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย โดยขันธ 
สังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๑๙๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรียสตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย 
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรียอัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชา 
เปนปจจยั โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได 
ดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๑๙๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปนปจจยั โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ 
        [๑๙๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนามรูปเพราะวิญญาณเปนปจจยั โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
 โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๑๙๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสฬายตนะเพราะนามรูปเปนปจจยั 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
        [๒๐๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจยั 
 เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ตณัหาเพราะเวทนาเปนปจจัยอุปาทานเพราะตัณหาเปน  
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ปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ  ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๐๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานา สัญญาภพ 
จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด 
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๒๐๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพ ชาติ 
ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๒๐๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๒๐๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส 
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข   มนสิการ 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๐๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิต โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑  
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        [๒๐๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม  สุขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม 
วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเล 
สิกธรรม สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุก 
ธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
 มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม 
 หีนธรรมปณตีธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม   มัคคารัมมณธรรม 
มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปจจุปนนา 
รัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรมอัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๒๐๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๒๐๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุ 
เหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลาใด สงเคราะห 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗  
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        [๒๐๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม 
สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตกุธรรม โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๐ 
        [๒๑๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๑๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม โดย 
ขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
 โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ 
        [๒๑๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้นโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๒๑๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม โดย 
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๒๑๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสว 
อาสวสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด 
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๒๑๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม 
อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยตุตอนาสวธรรมโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๒๑๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม 
 โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ 
 ธาตุ ๑๗ 
        [๒๑๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม 
ปรามาสวิปปยตุตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรมโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๒๑๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตตธรรม 
จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรมจิตตสหภธูรรม จิตตานุ 
ปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๒๑๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตน 
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๑  
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        [๒๒๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม 
จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด 
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๒๒๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัชฌัตติกธรรม โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ 
        [๒๒๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลส 
สังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ 
อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๗ 
        [๒๒๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
 กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตต 
อสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตพัพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม 
สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม  อรูปาวจรธรรม 
อปริยาปนนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม สรณธรรม โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร?ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐  
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                        ขอธรรมในอสังคหิเตนอสังคหิตบท 
รูป ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิทรีย  นามรูป ภพ ๒ ชาติ 
ชรา มรณะ รูป อนารัมมณธรรม โนจิตตะจติตวิปปยุตตะ วิสังสัฏฐะ สมุฏฐานะ 
 สหภู อนุปริวตัติ พาหิระอุปาทา 
                     รวม ๒๒ นยั นี้เปนนัยท่ีใหรูไดงาย 
                        อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ 
                         ๖. สัมปโยควปิปโยคปทนิทเทส 
        [๒๒๔] รูปขันธ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ 
 ธาตุท่ีประกอบได ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๒๕] เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๒๖] วิญญาณขันธ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๒๗] จักขวายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ  
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ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๒๘] มนายตนะ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๒๙] จกัขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๒๓๐] จกัขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑  
ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๑] สมุทยสัจ มัคคสัจ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบ 
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๒] นิโรธสัจ จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ประกอบ 
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๓] มนินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๓๔] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
 ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๕] อุเปกขินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๖ประกอบได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๖] สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญ 
ตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๗] วิญญาณเพราะสังขารเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๘] ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๓๙] เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจยั ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๔๐] ตณัหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหา เปนปจจัย กัมมภพ 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๑] รูปภพ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ 
ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ 
 อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๓ 
        [๒๔๒] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ ประกอบไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๓] อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๔] โสกะ ทุกข โทมนัส ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๕] อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๔๖] อิทธิบาท ประกอบไดดวยขันธ ๒ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๗] ฌาน ประกอบไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๘] อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๔๙] ผัสสะ เจตนา มนสิการ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๐] เวทนา สัญญา ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๑] จติ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง  
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        [๒๕๒] อธิโมกข ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ ประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๔] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรมประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๕] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๖] วปิากธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๗] วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ประกอบไดดวย ขันธ อายตนะ 
 ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย ขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๕๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรมประกอบไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕  
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        [๒๕๙] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ประกอบไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๖ 
        [๒๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ ประกอบ 
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๒] อวิตักกาวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุหรือ? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมไดประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๒๖๓] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๔] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๕] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตพัพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรมอปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
มหัคคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ 
ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๖๖] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมไดประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๒๖๗] ปริตตารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ  หรือ? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม 
สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรมมัคคาธิบดีธรรม ประกอบไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๖๙] อนุปปนนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๒๗๐] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม 
อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ 
 ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๗๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ประกอบไดดวยขันธ 
 อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๓] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยตุตธรรม ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. 
 ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๔] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๕] สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตกุธรรม ประกอบ 
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๖] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม 
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. 
 ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๗] โลกุตตรธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมี 
ขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖  
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        [๒๗๘] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบได 
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๗๙] อนาสวธรรม อาสววิปปยตุตอนาสวธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวย ธาตุ ๖ 
        [๒๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๑] อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๒] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม 
ปรามาสธรรมปรามาสปรามัฏฐธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๓] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ประกอบไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ  ท่ีประกอบได.ประกอบไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆที่ประกอบไมได ประกอบ 
ไมไดดวยธาตุ ๖  
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        [๒๘๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๕] สารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๒๘๖] อนารัมมณธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม 
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ ท่ีประกอบได. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๗ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๗] จิตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๘] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ 
ฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม 
 ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๒๘๙] อนุปาทินนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?ไมมีขันธ 
อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๒๙๐] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม 
 กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย  
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ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๑] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยตุต   อสังกิเลสิกธรรมประกอบไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๖ 
        [๒๙๒] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ 
หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๓] สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรมประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม 
ภาวนาปหาตพัพเหตุกธรรม ประกอบไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ 
ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๕] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๒๙๖] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๒๙๗] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๘] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๒๙๙] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๐๐] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ประกอบไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได.ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๖ 
        [๓๐๑] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม 
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ ท่ีประกอบได. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
                         สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส จบ  
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                        ๗. สัมปยุตเตนวิปปยตุตปทนิทเทส 
        [๓๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
 ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้นธรรมเหลานั้นไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๓๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย มนินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีประกอบไมได ประกอบ 
ไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๓๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปนปจจัย ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจยัธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย 
 ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต มนสิการธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๑ 
        [๓๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม อุเปกขา 
สหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้นธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 51 
        [๓๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวจิารธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได 
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๓๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิตตธรรม เจตสิกธรรมจิตตสัมปยุตตธรรม 
จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรมธรรมเหลาใด 
 ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได 
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๓๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวย 
ธาตุ ๕ 
                            สรุปขอธรรม 
        ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ อินทรีย ๒ ปฏิจจสมุปบาท ๓ ธรรมมีผัสสะ 
เปนท่ี ๕ อธิโมกขเจตสิก มนสิการเจตสิก ธรรม ๓ บทในติกะ ธรรม ๗ บทใน 
มหันตรทุกะ ธรรมท่ีสัมปยุตดวยมนายตนะอีก ๒ คือท่ีสัมปยุตดวยวติก วิจาร และที่ 
สัมปยุตดวยอุเบกขา 
                        สัมปยุตเตนวปิปยุตตปทนิทเทส จบ  
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                        ๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 
        [๓๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได 
        [๓๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได 
                        วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ 
                        ๙. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 
        [๓๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ จกัขุวิญญาณ 
ธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม 
เหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหลาใด 
 ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๑๘] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๓๒๐] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๖ ประกอบไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย  สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยัธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม 
เหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย วิญญาณเพราะสังขารเปนปจจยั ธรรม 
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะเพราะสฬายตนะ เปนปจจยั ธรรม 
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
 ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ตณัหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเปนปจจยั กรรมภพ ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย โสกะ ทุกขะ โทมนัส ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๓๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ธรรม 
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อิทธิบาท ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม 
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๒ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ฌาน ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม 
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เจตนา มนสิการ ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนา สัญญา ธรรมเหลาใด ประกอบ 
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบ 
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิต ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม 
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๓๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๒ ประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๓๓๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมป 
ยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น 
ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวจิารธรรม อวิตักก วิจารมัตตธรรม 
ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรม 
เหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมป 
ยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม 
นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้นธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรมธรรมเหลาใด ประกอบ 
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 56 
        [๓๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จติตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตต 
สังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐ 
สมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
 ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๓๔๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเล 
สิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมธรรมเหลาใดประกอบไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรมปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๔๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม 
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
                        สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ  
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                     ๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยตุตปทนิทเทส 
        [๓๔๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย จักขวายตนะ ฯลฯโผฏฐพัพายตนะ 
จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
 ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย จกัขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ 
 มโนวิญญาณธาตุ สมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้ 
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย นิโรธสัจ จักขุนทรีย ฯลฯกายินทรีย 
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง  
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        [๓๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย มนนิทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขินทรีย ทุกขินทรียโสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๓๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบ 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยั ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้ 
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิญญาณเพราะสังขารเปนปจจยั ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจยั ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเปนปจจยั กรรมภพ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๓๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปภพ ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๓ 
        [๓๖๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ 
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
 จตุโวการภพ โสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐานสัมมัปปธาน อิทธิบาท 
ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต 
 มนสิการ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด ประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย กุศลธรรม อกุศลธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขเวทนาสัมปตยุตธรรม  ทุกขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้นธรรมเหลานั้น ประกอบไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๓๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อทุกขมสุขเวทนา สัมปยุตตธรรม 
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบ 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
 ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุ 
ปาทานิยธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมไดประกอบไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๓๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อนุปาทินนานุปาทานยิธรรม อสังกิลิฏฐา 
สังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมไดประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๓๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สวิตกักสวิจารธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อวิตกักวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม 
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอวิตกักาวิจารธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได 
 ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑  
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        [๓๗๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสุขสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตพัพ 
ธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจย 
คามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรมมหัคคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรม 
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๗๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธอายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบไมได 
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๓๗๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยปริตตารัมมณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ 
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยมหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณ 
ธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรมมัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม 
มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนุปปนนธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๕  
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        [๓๘๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม 
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ 
๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปจจุบันนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณ 
ธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรมธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆ 
ธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยเหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตต 
ธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสน 
ธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๓๘๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยโลกุตตรธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมได 
ดวยธาตุ ๖ 
        [๓๘๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสว 
สาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ  
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ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖. 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๘๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีประกอบ 
ไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๓๙๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม 
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ 
๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๙๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐ 
ธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ 
ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวย ธาตุ ๖ 
        [๓๙๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม เจตสิกธรรม 
จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
สหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๙๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตตวปิปยุตตธรรม จิตต 
วิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม 
บางอยาง 
        [๓๙๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนุปาทินนธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไม 
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ ๕  
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        [๓๙๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมได 
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๙๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิก 
ธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ี 
ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๓๙๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวย 
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมได 
ดวยอายตนะ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๙๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๓๙๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอวิตกักธรรม อวิจารธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได 
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๔๐๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสัปปตกิธรรม ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสุขสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมได 
ดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบ 
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๔๐๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใด 
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยนกามาวจรกรรม อปริยาปนนธรรม 
อนุตตรธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้นธรรมเหลานั้นไมมีขันธ 
อายตนะอะไรๆ ท่ีประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๔๐๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม 
นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น 
ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
                        วิปปยุตเตนวปิปยุตตปทนิทเทส จบ 
                   ๑๑ สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยตุตปทนิทเทส 
        [๔๐๕] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธรรมเหลานัน้ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๖] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอิตถินทรีย ปุริสินทรียโดยขันธสังคหะ 
อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานัน้ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบไดประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?  
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ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๗] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบ 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๘] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุเปกขินทรีย โดยขันธสังคหะ 
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ 
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยางประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕  ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๐๙] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสิทธินทรีย วริิยินทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยัผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจยั ตัณหาเพราะ 
เวทนาเปนปจจัยอุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 
 ธรรมบางอยาง 
        [๔๑๐] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
 ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ 
 ธาตุ ท่ีประกอบได ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๔๑๑] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส โดยขันธสังคหะ 
 อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
 ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๑๒] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน 
อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เจตนา 
อธิโมกข มนสิการ เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม 
อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม 
โยคธรรมนีวรณธรรม ปรามาสธรรม อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม 
 กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. 
 ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
                   สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 
                   ๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส 
        [๔๑๓] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐  
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        [๔๑๔] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ จกัขุวิญญาณ 
ธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ 
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรมเหลานั้นสงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ  อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย  ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๑๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลานั้นสงเคราะหได 
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ 
        [๔๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย 
สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย 
อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจยัธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
 ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปนปจจัย ธรรม 
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗  
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        [๔๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจยั ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาเพราะผัสสะเปน ปจจัย ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒  อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเปนปจจยั กรรมภพ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ธรรม 
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอิทธิบาท ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยฌาน ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ 
อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.  
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สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
 ธาตุ ๑๖ 
        [๔๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยผัสสะ เจตนา มนสิการ ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๔๓๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนา สัญญา ธรรมเหลานั้นสงเคราะหได 
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ  เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๓๑] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย จิต ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอธิโมกข ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
        [๔๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักกวิจารมตัตธรรม 
ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรมอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ 
 อายตนะ ๑ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุ 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒.  สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๓๕] ธรรมเหลา ใดประกอบไดดวยสเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุ 
ธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.  
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สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
 ธาตุ ๑๗ 
        [๔๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสว 
สัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวสัมปยตุตโนอาสวธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ธาตุ ๑๗ 
        [๔๓๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
 เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยจิตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
        [๔๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสัง 
สัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ 
ฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ 
ธาตุ ๑๑  
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        [๔๔๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิก 
ธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรมธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรมปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรม 
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗ 
                   สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ 
                  ๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส 
        [๔๔๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ 
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมได 
ดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ธรรมบางอยาง 
        [๔๔๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธรรมธาตุ  อิตถินทรีย 
ปุริสินทรีย ชีวติินทรีย นามรูปเพราะวิญญาณเปนปจจัยอสัญญาภพ เอกโวการภพ 
ชาติ ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบ 
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง  
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        [๔๔๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ 
จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น 
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุท่ีประกอบได. 
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๔๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม สุขเวทนา 
สัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วิปากธรรม 
 วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานยิธรรมสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเล 
สิกธรรม สวิตักกสวิจารธรรมอวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม 
อุเปกขาสหคตธรรมทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตพัพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุก 
ธรรมภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม 
 มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณ 
ธรรม หีนธรรม ปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม 
มัคคเหตุกธรรมมัคคาธิบดีธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปจจุปปนนา 
รัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม 
สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม   เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม 
นเหตุสเหตุกธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๔๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ อายตน 
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑  
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ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๔๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม อนาสวธรรม 
อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยตุตอนาสวธรรม 
อสัญโญชนิยธรรม อคันถนิยธรรม อโนฆนิยธรรมอโยคนิยธรรม อนีวรณิยธรรม 
อปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรมปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม 
 โดยขันธสังคหะอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๕๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตตธรรม 
จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรมจิตตสหภธูรรม จิตตานุ 
ปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ 
 ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย 
ขันธ ๓ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ 
ธาตุเทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ 
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
        [๔๕๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนุปาทานิยธรรม อุปาทานสัมปยุตต 
ธรรม อุปาทานสัมปยุตตโนอปุาทานธรรม อุปาทานวิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อสังกิเลสิก 
ธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโน 
กิเลสธรรมกิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม 
ทัสสนปหาตัพพเหตกุธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม 
สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรมอุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม  
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รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม 
สรณธรรมโดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย 
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง 
                   อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ 
                   ๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส 
        [๔๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปขันธ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ 
 ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ 
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ มนายตนะ มนนิทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๔๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจกัขวายตนะ ฯลฯโผฏฐัพพายตนะ 
 จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๐ 
        [๔๕๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจกัขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ 
ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวญิญาณธาตุมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ  
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ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมไดสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๔๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทุกขสัจ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ 
        [๔๕๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรมเหลานั้น 
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมได 
        [๔๕๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนิโรธสัจ จักขุนทรีย โสตินทรีย 
ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรียธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๔๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๑.สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๔๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรียโสมนัสสินทรีย 
โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลานัน้ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
 อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๖๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓.สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะห 
ไมไดดวยธาตุ ๕  
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        [๔๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัทธินทรีย วิริยนิทรีย สตินทรีย สมาธิน 
ทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรียอัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา 
 สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัยธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๖๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปนปจจยั ผัสสะ 
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจยั ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๔๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน 
เพราะตัณหาเปนปจจยั กรรมภพ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๖๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปตติภพ สัญญาภพ ปญจโวการภพ 
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ 
        [๔๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามภพ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๕. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๓ 
        [๔๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ 
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโว 
การภพ โสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐานสัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน  
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อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้น ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต มนสิการ 
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๑. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ 
 ธาตุ ๗ 
        [๔๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอธิโมกข ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗.สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมได 
ดวยธาตุ ๑ 
        [๔๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม สุขเวทนาสัม 
ปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้นยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัพยากตธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม วปิาก 
ธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมไดสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๔๗๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม 
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.  
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สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ี 
สงเคราะหไมได 
        [๔๗๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินน ุ
ปาทานิยธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น 
 สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๗๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนปุาทานิยธรรมธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕ 
        [๔๗๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๗๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตกักสวิจารธรรม ธรรมเหลานั้น ยก 
เวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะห 
ไมไดดวยธาตุ ๑ 
        [๔๗๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตกักวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุข 
สหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธสงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
 ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ 
 อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๘๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตกักาวจิารธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๕  
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        [๔๘๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไมได 
ดวยธาตุ ๕ 
        [๔๘๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตพัพ 
ธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามี 
ธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรมมหัคคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนว 
ทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม เนวาจยคามีนาปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม 
ปริตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไม 
ไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
 เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๔๘๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปริตตารัมมณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะหไม 
ไดดวยธาตุ ๖ 
        [๔๘๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณ 
ธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรมมัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม 
 มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหลานั้นยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ 
 ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๔๘๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมัชฌิมธรรม อนิยตธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๘๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปนนธรรม อนุปปนนธรรม 
อุปปาทีธรรม อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนนธรรมอัชฌัตตธรรม พหิทธาธรรม 
สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๔๘๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอตตีารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม 
อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? ไมมีขันธอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๙๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตต 
พหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ 
อายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมไดสงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๖ 
        [๔๙๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเหตุธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตต 
ธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตน 
เหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้นยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได  
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        [๔๙๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอเหตกุธรรม เหตุวิปปยตุตธรรม 
นเหตุอเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖ 
        [๔๙๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขตธรรม 
สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม โลกุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวย 
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๔๙๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยโลกยิธรรม ธรรมเหลานั้น  สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธอายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๔๙๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม 
 อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสววิปปยุตตโนอาสวธรรม ธรรมเหลานั้น 
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะห 
ไมได 
        [๔๙๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสาสวธรรม อาสววิปปยตุตธรรม 
สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๔๙๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม 
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐  
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        [๔๙๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรมโอฆธรรม 
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรมปรามาสปรามัฏฐธรรม 
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ 
ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๔๙๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม 
 ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยตุตปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะห 
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๖ 
        [๕๐๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตต 
อปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๕๐๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม เจตสิกธรรม 
จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน 
สหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาต ุ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ 
        [๕๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตตวปิปยุตตธรรม 
จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม อนุปาทินนธรรมธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ 
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ธาตุ ๑๐ 
        [๕๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕  
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        [๕๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม สังกิลิฏฐธรรม 
 กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม 
กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ 
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ 
อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๕๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐธรรม 
กิเลสวิปปยุตตธรรม สังกิเลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยตุตสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น 
 สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๕๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตตอสัง 
กิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๕๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพ 
ธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๕๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนทัสสนปหาตัพพธรรม นภาวนาปหา 
ตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น 
สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ 
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๕๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม ธรรมเหลานั้น 
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑  
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        [๕๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัปปตกิธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคต 
ธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ 
อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๕๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวน 
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมได 
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอายตนะ อะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได สงเคราะห 
ไมไดดวยธาตุ ๕ 
        [๕๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามาวจรธรรม ปริยาปนนธรรม สอุตตร 
ธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย 
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ 
        [๕๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม 
อนุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ธาตุ ๘. สงเคราะหไม 
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ 
        [๕๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิก 
ธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหได 
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? 
 ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ท่ีสงเคราะหไมได 
        [๕๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม 
อนิยยานิกธรรม อนิยตธรรม อสรณธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ 
 ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห 
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ 
ธาตุ ๑๖  
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                          สรุปขอธรรมดังกลาวมาแลว 
        ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ชีวิตินทรีย นามรูป สฬายตนะ ชาติ  ชรา และมรณะ 
 ไมได ๒ ติกะ 
        ในหมวดแรก ไดธรรม ๗ และ ๑๐ ในหมวดถัดมาไดธรรม ๑๔ ในหมวดสุดทาย 
ไดธรรม ๖ 
        ธรรม ๔๗ เหลานี้ ดังพรรณนามาฉะน้ี ยอมไดโดยสมุจเฉท และโดยโมฆปุจฉกะ 
 ฉะนี้แล 
                   วปิปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ 
                        ธาตุกถาปกรณ จบบริบูรณ 
                            ---------  
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                             อุทเทสวาร 
                          [๑] บัญญัติ ๖ คือ 
                               ๑. ขันธบัญญัติ 
                               ๒. อายตนบัญญัติ 
                               ๓. ธาตุบัญญัติ 
                               ๔. สัจจบัญญัติ 
                               ๕. อินทริยบัญญัติ 
                               ๖. ปุคคลบัญญัติ 
                            ๑. ขันธบัญญัติ 
        [๒] การบัญญัติธรรมท่ีเปนหมวดหมูกันวา ขันธ มีเทาไร ธรรมท่ีเปนหมวดหมูกนั 
มี ๕ คือ 
                               ๑. รูปขันธ 
                               ๒. เวทนาขันธ 
                               ๓. สัญญาขันธ 
                               ๔. สังขารขันธ 
                               ๕. วิญญาณขันธ 
        การบัญญัติธรรมท่ีเปนหมวดหมูกนัวา ขันธ ก็มี ๕ ตามจํานวนหมวดธรรมเหลานี้ 
                           ๒. อายตนบัญญัติ 
        [๓] การบัญญัติธรรมอันเปนบอเกดิวา อายตนะ มีเทาไร ธรรมอันเปนบอเกดิมี 
๑๒ คือ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 88 
                               ๑. จักขวายตนะ 
                               ๒. รูปายตนะ 
                               ๓. โสตายตนะ 
                               ๔. สัททายตนะ 
                               ๕. ฆานายตนะ 
                               ๖. คันธายตนะ 
                               ๗. ชิวหายตนะ 
                               ๘. รสายตนะ 
                               ๙. กายายตนะ 
                              ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ 
                              ๑๑. มนายตนะ 
                              ๑๒. ธัมมายตนะ 
        การบัญญัติธรรมท่ีเปนบอเกิดวา อายตนะ ก็มี ๑๒ ตามจํานวนธรรมเหลานี ้
                            ๓. ธาตุบัญญัติ 
        [๔] การบัญญัติธรรมท่ีทรงตัวอยูวา ธาตุ มีเทาไร ธรรมท่ีทรงตัวอยูมี ๑๘ คือ 
                               ๑. จักขุธาตุ 
                               ๒. รูปธาตุ 
                               ๓. จักขุวญิญาณธาตุ 
                               ๔. โสตธาตุ 
                               ๕. สัททธาตุ 
                               ๖. โสตวิญญาณธาตุ 
                               ๗. ฆานธาตุ 
                               ๘. คันธธาตุ  
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                               ๙. ฆานวญิญาณธาตุ 
                              ๑๐. ชิวหาธาตุ 
                              ๑๑. รสธาตุ 
                              ๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ 
                              ๑๓. กายธาตุ 
                              ๑๔. โผฏฐัพพธาตุ 
                              ๑๕. กายวญิญาณธาตุ 
                              ๑๖. มโนธาตุ 
                              ๑๗. ธัมมธาตุ 
                              ๑๘. มโนวิญญาณธาตุ 
        การบัญญัติธรรมท่ีทรงตัวอยูวา ธาตุ ก็มี ๑๘ ตามจํานวนธรรมเหลานี้ 
                            ๔. สัจจบัญญัติ 
        [๕] การบัญญัติธรรมท่ีเปนของจริงวา สัจจะ มีเทาไร ธรรมท่ีเปนของจริง 
มี ๔ คือ 
                               ๑. ทุกขสัจจะ 
                               ๒. สมุทยสัจจะ 
                               ๓. นิโรธสัจจะ 
                               ๔. มัคคสัจจะ 
        การบัญญัติธรรมท่ีเปนของจริงวา สัจจะ ก็มี ๔ ตามจาํนวนธรรมเหลานี้ 
                           ๕. อินทริยบัญญัติ 
        [๖] การบัญญัติธรรมท่ีเปนใหญวา อินทรีย มีเทาไร ธรรมท่ีเปนใหญมี ๒๒ คือ 
                               ๑. จักขุนทรีย 
                               ๒. โสตินทรีย  
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                               ๓. ฆานินทรีย 
                               ๔. ชิวหนิทรีย 
                               ๕. กายินทรีย 
                               ๖. มนินทรีย 
                               ๗. อิตถินทรีย 
                               ๘. ปุริสินทรีย 
                               ๙. ชีวิตินทรีย 
                              ๑๐. สุขินทรีย 
                              ๑๑. ทุกขินทรีย 
                              ๑๒. โสมนัสสินทรีย 
                              ๑๓. โทมนัสสินทรีย 
                              ๑๔. อุเปกขินทรีย 
                              ๑๕. สัทธินทรีย 
                              ๑๖. วิริยนิทรีย 
                              ๑๗. สตินทรีย 
                              ๑๘. สมาธินทรีย 
                              ๑๙. ปญญินทรีย 
                              ๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย 
                              ๒๑. อัญญินทรีย 
                              ๒๒. อัญญาตาวินทรีย 
        การบัญญัติธรรมท่ีเปนใหญวา อินทรีย ก็มี ๒๒ ตามจํานวนธรรมเหลานี้ 
                           ๖. บุคคลบัญญัติ 
        การบัญญัติจําพวกบุคคลของบุคคลท้ังหลาย มีเทาไร  
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                            เอกกมาติกา 
                          (บุคคล ๑ จําพวก) 
        [๗] บุคคลผูพนแลวในสมัย 
          บุคคลผูท่ีมิใชพนแลวในสมัย 
          บุคคลผูมีธรรมกําเริบ 
          บุคคลผูมีธรรมไมกําเริบ 
          บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือม 
          บุคคลผูมีธรรมอันไมเส่ือม 
          บุคคลผูควรโดยเจตนา 
          บุคคลผูควรโดยตามรักษา 
          บุคคลผูท่ีเปนปุถุชน 
          โคตรภูบุคคล 
          บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว 
          บุคคลมิใชผูงดเวนเพราะกลัว 
          บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล 
          บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล 
          บุคคลผูเท่ียงแลว 
          บุคคลผูไมเท่ียง 
          บุคคลผูปฏิบัติ 
          บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล 
          บุคคลผูช่ือวา สมสีสี 
          บุคคลผูช่ือวา ฐิตกัปป 
          บุคคลผูเปนอริยะ 
          บุคคลผูไมเปนอริยะ 
          บุคคลผูเปนเสกขะ  
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          บุคคลผูเปนอเสกขะ 
          บุคคลผูเปนเสกขะก็มิใช ผูเปนอเสกขะก็มิใช 
          บุคคลผูมีวิชชา ๓ 
          บุคคลผูมีอภิญญา ๖ 
          พระสัมมาสัมพุทธเจา 
          พระปจเจกพุทธเจา 
          บุคคลผูช่ือวา อุภโตภาควิมุต 
          บุคคลผูช่ือวา ปญญาวมุิต 
          บุคคลผูช่ือวา กายสักขี 
          บุคคลผูช่ือวา ทิฏฐิปตตะ 
          บุคคลผูช่ือวา สัทธาวมุิต 
          บุคคลผูช่ือวา ธัมมานสุารี 
          บุคคลผูช่ือวา สัทธานุสารี 
          บุคคลผูช่ือวา สัตตักขัตตุปรมะ 
          บุคคลผูช่ือวา โกลังโกละ 
          บุคคลผูชื่อวา เอกพีชี 
          บุคคลผูช่ือวา สกทาคามี 
          บุคคลผูช่ือวา อนาคามี 
          บุคคลผูช่ือวา อันตราปรินิพพาย ี
          บุคคลผูช่ือวา อุปหัจจปรินิพพาย ี
          บุคคลผูช่ือวา อสังขารปรินิพพาย ี
          บุคคลผูช่ือวา สสังขารปรินิพพาย ี
          บุคคลผูช่ือวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
          บุคคลผูช่ือวา โสดาบัน 
          บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  
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          บุคคลผูช่ือวา สกทาคามี 
          บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล 
          บุคคลผูช่ือวา อนาคามี 
          บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล 
          บุคคลผูช่ือวา อรหันต 
          บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงอรหตัผล 
                           เอกกมาติกา จบ 
                             ทุกมาติกา 
        [๘] บุคคล ๒ จําพวก 
          บุคคลผูมักโกรธ 
          บุคคลผูผูกโกรธ 
          บุคคลผูลบหลูบุญคุณของผูอ่ืน 
          บุคคลผูตีเสมอผูอ่ืน 
          บุคคลผูมีความริษยา 
          บุคคลผูมีความตระหนี่ 
          บุคคลผูโออวด 
          บุคคลผูมีมารยา 
          บุคคลผูไมมีหิริ 
          บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ 
          บุคคลผูวายาก 
          บุคคลผูมีมิตรช่ัว 
          บุคคลผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย 
          บุคคลผูไมรูประมาณในโภชนะ 
          บุคคลผูมีสติหลง  
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          บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ 
          บุคคลผูมีศีลวิบัติ 
          บุคคลผูมีทิฐิวิบัต ิ
          บุคคลผูมีสัญโญชนในภายใน 
          บุคคลผูมีสัญโญชนในภายนอก 
          บุคคลผูไมมักโกรธ 
          บุคคลผูไมผูกโกรธ 
          บุคคลผูไมลบหลูบุญคุณของผูอ่ืน 
          บุคคลผูไมตีเสมอผูอ่ืน 
          บุคคลผูไมมีความริษยา 
          บุคคลผูไมมีความตระหนี ่
          บุคคลผูไมโออวด 
          บุคคลผูไมมีมารยา 
          บุคคลผูมีหิริ 
          บุคคลผูมีโอตตัปปะ 
          บุคคลผูวางาย 
          บุคคลผูมีมิตรดี 
          บุคคลผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย 
          บุคคลผูรูประมาณในโภชนะ 
          บุคคลผูมีสติตั้งม่ัน 
          บุคคลผูมีสัมปชัญญะ 
          บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล 
          บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ 
          บุคคล ๒ จําพวกท่ีหาไดยากในโลก 
          บุคคล ๒ จําพวกท่ีใหอ่ิมไดยาก  
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                บุคคล ๒ จําพวกท่ีใหอ่ิมไดงาย 
                อาสวะยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก 
                อาสวะยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก 
                บุคคลผูมีอัธยาศัยเลว 
                บุคคลผูมีอัธยาศัยประณีต 
                บุคคลผูอ่ิมแลว 
                บุคคลผูใหคนอ่ืนอ่ิม 
                            ทุกมาติกา จบ 
                             ติกมาติกา 
        [๙]  บุคคล ๓ จําพวก 
                บุคคลผูไมมีความหวัง 
                บุคคลผูมีความหวัง 
                บุคคลผูมีความหวังปราศไปแลว 
                บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก 
                บุคคลผูช่ือวา กายสักขี 
                บุคคลผูช่ือวา ทิฏฐิปตตะ 
                บุคคลผูช่ือวา สัทธาวิมุต 
                บุคคลผูมีวาจาเหมือนคูถ 
                บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม 
                บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผ้ึง 
                บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลเร้ือรัง 
                บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ 
                บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาผา 
                บุคคลผูบอด  
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                บุคคลผูมีตาขางเดียว 
                บุคคลผูมีตาสองขาง 
                บุคคลผูมีปญญาดังหมอคว่ํา 
                บุคคลผูมีปญญาดังหนาตัก 
                บุคคลผูมีปญญามาก 
                บุคคลบางจําพวกยังไมส้ินท้ังกามราคะและภวราคะ 
                บุคคลบางจําพวกส้ินกามราคะแลวแตภวราคะยังมีอยู 
                บุคคลบางจําพวกส้ินหมดแลวท้ังกามราคะและภวราคะ 
                บุคคลเสมือนรอยขีดในหนิ 
                บุคคลเสมือนรอยขีดในแผนดิน 
                บุคคลเสมือนรอยขีดในน้ํา 
                บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก 
                บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก 
                บุคคลท่ีประมาณไดงาย 
                บุคคลท่ีประมาณไดยาก 
                บุคคลท่ีประมาณไมได 
                บุคคลบางคนไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล 
                บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล 
                บุคคลบางคนควรสักการะเคารพแลว จึงสมาคมจึงคบ จึงเขาใกล 
                บุคคลบางคนควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล 
                บุคคลบางคนควรเฉยๆ เสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล 
                บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล 
                บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีล มีปกติทําพอประมาณในสมาธิ มีปกติ 
ทําพอประมาณในปญญา  
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                บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มีปกติทําใหบริบูรณในสมาธิดวย 
มีปกติทําพอประมาณในปญญา 
                บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มีปกติทําใหบริบูรณในสมาธิดวย 
มีปกติทําใหบริบูรณในปญญาดวย 
                ศาสดา ๓ ประเภท 
                ศาสดา ๓ ประเภท แมอ่ืนอีก 
                            ติกมาติกา จบ 
                            จตุกกมาตกิา 
        [๑๐] บุคคล ๔ จําพวก 
                คนท่ีเปนอสัตบุรุษ 
                คนท่ีเปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ 
                คนท่ีเปนสัตบุรุษ 
                คนท่ีเปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ 
                คนลามก 
                คนลามกยิ่งกวาคนลามก 
                คนดี 
                คนดียิ่งกวาคนด ี
                คนมีธรรมลามก 
                คนมีธรรมลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก 
                คนมีธรรมงาม 
                คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม  
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                คนมีท่ีติ 
                คนมีท่ีติมาก 
                คนมีท่ีตินอย 
                คนไมมีท่ีติ 
                บุคคลผูเปนอุคฆฏิตัญู 
                บุคคลผูเปนวิปญจิตัญู 
                บุคคลผูเปนเนยยะ 
                บุคคลผูเปนปทปรมะ 
                บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว 
                บุคคลผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง 
                บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว 
                บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว 
                บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ ประเภท 
                บุคคลผูเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก 
                บุคคลผูเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จาํพวก 
                บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ 
                บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ 
                บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว มีความเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควร 
เล่ือมใส  
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                บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 
                บุคคลบางคนใครครวญ ไตรตรองแลว พูดตเิตียนคนท่ีควรติเตียน 
                บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ 
                บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส 
                บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว เล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 
                บุคคลบางคนพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียน อันจริงแทตามกาล แตไมพูดสรรเสริญ 
คนท่ีควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล 
                บุคคลบางคนพูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล แตไมพูด 
ติเตียนคนท่ีควรติเตียน อันจริงแทตามกาล 
                บุคคลบางคนพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียน อันจริงแทตามกาล และพูดสรรเสริญ 
คนท่ีควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล 
                บุคคลบางคนไมพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียน อันจริงแทตามกาล และไมพดู 
สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล 
                บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ 
                บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน 
                บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ันดวย ดาํรงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย 
                บุคคลผูมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน ท้ังมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหง 
บุญดวย 
                บุคคลผูมีความมืดมามืดไป 
                บุคคลผูมีความมืดมาสวางไป 
                บุคคลผูสวางมามืดไป 
                บุคคลผูสวางมาสวางไป 
                บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําไป 
                บุคคลผูต่ํามาแลวสูงไป 
                บุคคลผูสูงมาแลวต่ําไป  
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                บุคคลผูสูงมาแลวสูงไป 
                บุคคลผูเปรียบดวยตนไม ๔ อยาง 
                บุคคลผูถือรูปเปนประมาณเล่ือมใสในรูป 
                บุคคลผูถือเสียงเปนประมาณเล่ือมใสในเสียง 
                บุคคลผูถือความเศราหมองเปนประมาณเล่ือมใสในความเศราหมอง 
                บุคคลผูถือธรรมเปนประมาณเล่ือมใสในธรรม 
                บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน 
                บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน 
                บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย ปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืนดวย 
                บุคคลบางคนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน 
                บุคคลบางคนทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอน 
                บุคคลบางคนทําคนอ่ืนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําคนอ่ืนใหเดอืดรอน 
                บุคคลบางคนทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอนดวย 
ทําคนอ่ืนใหเดอืดรอน ขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําคนอ่ืนใหเดือดรอนดวย 
        บุคคลบางคนไมทําตนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอน 
ไมทําคนอ่ืนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําคนอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลนั้นไมทําตน 
ใหเดือดรอน ไมทําคนอ่ืนใหเดือดรอน เปนผูหมดหวิ เปนผูดับแลว เปนผูเย็นแลว เสวย 
ความสุขมีตนอันประเสริฐ สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมเทียว 
        บุคคลมีราคะ 
        บุคคลมีโทสะ 
        บุคคลมีโมหะ 
        บุคคลมีมานะ 
        บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาเห็นแจงในธรรม กลาวคือ 
อธิปญญา  
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        บุคคลบางคนไดปญญาเห็นแจงในธรรมคืออธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะในภายใน 
        บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดปญญาเห็นแจงในธรรมคืออธิปญญาดวย 
        บุคคลบางคนไมไดเจโตสมถะในภายในดวย ไมไดปญญาเห็นแจงในธรรม คือ 
อธิปญญาดวย 
        บุคคลผูไปตามกระแส 
        บุคคลผูไปทวนกระแส 
        บุคคลผูตั้งตัวไดแลว 
        บุคคลผูขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ 
        บุคคลผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะ 
        บุคคลผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ 
        บุคคลมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ 
        บุคคลมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ 
        สมณะไมหวั่นไหว 
        สมณะดังบัวหลวง 
        สมณะดังบัวขาว 
        สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
                           จตุกกมาตกิา จบ 
                            ปญจกมาติกา 
        [๑๑] บุคคล ๕ จําพวก 
        บุคคลบางคนตองอาบัติดวย เดือดรอนดวย ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเจโตวิมุต ิ
 ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวเหลานัน้ของบุคคลนั้น  
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        บุคคลบางคนตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเจโต 
วิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกดิข้ึนแลวเหลานั้นของ 
บุคคลนั้น 
        บุคคลบางคนไมตองอาบัติ แตเดือดรอน ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเจโต 
วิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกดิข้ึนแลวเหลานั้นของ 
บุคคลนั้น 
        บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน แตไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเจโต 
วิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกดิข้ึนแลวเหลานั้นของ 
บุคคลนั้น 
        บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน ท้ังรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือ แหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกดิข้ึนแลวเหลานั้นของ 
บุคคลนั้น 
        บุคคลใหแลวดหูม่ิน 
        บุคคลดูหม่ินดวยการอยูรวม 
        บุคคลผูเช่ืองาย 
        บุคคลโลเล 
        บุคคลโงงมงาย 
        บุคคลเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาเม่ือภายหลังเปนวัตร ๕ จาํพวก 
        ภิกษุผูถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือเพียงไตรจีวรเปนวัตร ๕ จําพวก  
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        ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถืออยูในท่ีแจงเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะตามท่ีทานจัดใหเปนวัตร ๕ จําพวก 
        ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวตัร ๕ จําพวก 
                           ปญจกมาติกา จบ 
                             ฉักกมาติกา 
        [๑๒] บุคคล ๖ จําพวก 
        บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิได สดับแลวในกอน 
ท้ังบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ท้ังถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลังท้ังหลายดวย 
        บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิไดสดับแลวในกอน 
แตมิไดบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ท้ังมิไดถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลัง 
ท้ังหลายดวย 
        บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิไดสดับแลวในกอน 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว ท้ังลุสาวกบารมีดวย 
        บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิไดสดับแลวในกอน 
เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว แตไมไดบรรลุสาวกบารมี 
        บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิไดสดับแลวในกอน 
ท้ังมิไดทําท่ีสุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนอนาคามี ไมมาแลวสูความเปนอยางนี ้
        บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย ท่ีมิไดสดับแลวในกอน 
ท่ังไมทําท่ีสุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนโสดาบัน และสกทาคามี มาแลวสูความเปน 
อยางนี ้
                           ฉักกมาติกา จบ  
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                            สัตตกมาติกา 
        [๑๓] บุคคล ๗ จําพวก 
        บุคคลเปรียบดวยคนจมนํ้า ๗ เหลา คือ 
        บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง 
        บุคคลโผลข้ึนมาแลว จมลงอีก 
        บุคคลโผลข้ึนแลว หยุดอยู 
        บุคคลโผลข้ึนแลว เหลียวมองด ู
        บุคคลโผลข้ึนแลว วายขามไป 
        บุคคลโผลข้ึน และวายไปถึงท่ีตื้นพอหยั่งถึงแลว 
        บุคคลโผลข้ึนและขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมหยืนอยูบนบก 
        บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต 
        บุคคลผูเปนปญญาวิมุต 
        บุคคลผูเปนกายสักขี 
        บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ 
        บุคคลเปนสัทธาวิมุต 
        บุคคลผูเปนธัมมานุสารี 
        บุคคลผูเปนสัทธานุสารี 
                           สัตตกมาติกา จบ 
                            อัฏฐกมาติกา 
        [๑๔] บุคคล ๘ จําพวก 
        บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ 
        บุคคลผูพรอมเพรียงดวยผล ๔ 
                           อัฏฐกมาติกา จบ  
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                             นวกมาตกิา 
        [๑๕] บุคคล ๙ จําพวก 
        พระสัมมาสัมพุทธะ 
        พระปจเจกพุทธะ 
        บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต 
        บุคคลผูเปนปญญาวิมุต 
        บุคคลผูเปนกายสักขี 
        บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ 
        บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต 
        บุคคลผูเปนธัมมานุสารี 
        บุคคลผูเปนสัทธานุสารี 
                           นวกมาตกิา จบ 
                             ทสกมาติกา 
        [๑๖] บุคคล ๑๐ จําพวก 
        ความสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก ในกามาวจรภูมินี ้
        ความสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก เม่ือละกามาจรภูมินี้ไปแลว 
                           ทสกมาติกา จบ 
                         มาติกาปุคคลปญญัติ จบ  
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                            เอกกนิทเทส 
        [๑๗] บุคคลผูพนแลวในสมัย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดยกาลในสมัยโดยสมัย 
แลวสําเร็จอิริยาบถอยู อนึ่ง อาสวะบางอยางของบุคคลนั้น หมดส้ินแลวเพราะเหน็ดวยปญญา 
บุคคลนี้เรียกวา ผูพนแลวในสมัย 
        [๑๘] บุคคลผูมิใชพนแลวในสมัย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดยกาลในสมัยโดย 
สมัย สําเร็จอิริยาบถอยู อนึ่ง อาสวะท้ังหลายของบุคคลนั้น หมดส้ินแลวเพราะเห็นดวยปญญา 
บุคคลนี้เรียกวาผูมิใชพนแลวในสมัย พระอริยบุคคลแมท้ังปวง ช่ือวาผูมิใชพนแลวในสมัย 
ในวิโมกข สวนท่ีเปนอริยะ 
        [๑๙] บุคคลผูมีธรรมอันกําเริบ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือสหรคตดวย 
อรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชเปนผูไดตามปรารถนา มิใชเปนผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดย 
ไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใดในท่ีใด นานเทาใด ตามปรารถนา ขอนี้ก็เปน 
ฐานะอยูแล ท่ีสมาบัติเหลานั้นจะพึงกําเริบได เพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกวา ผูมีธรรมอันกําเริบ 
        [๒๐] บุคคลผูมีธรรมอันไมกําเริบ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือสหรคตดวย 
อรูปฌาน แตบุคคลนั้น เปนผูไดตามตองการ เปนผูไดโดยไมยากเปนผูไดโดยไมลําบาก 
สามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใดในท่ีใด นานเทาใดไดตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะ 
ไมเปนโอกาสท่ีสมาบัติเหลานั้นจะพึงกําเริบเพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกวา ผูมีธรรมอันไมกําเริบพระอริยบุคคลแมท้ังหมดช่ือวาผูมีธรรมอันไมกําเริบ ในวิโมกข 
สวนท่ีเปนอริยะ  
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        [๒๑] บุคคลผูมีธรรมอันเส่ือม เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือสหรคตดวย 
อรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชเปนผูไดตามตองการ มิใชเปนผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดย 
ไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในท่ีใด นานเทาใดตามปรารถนา ขอนี้ก็เปน 
ฐานะอยูแล ท่ีบุคคลนั้น จะพึงเส่ือมจากสมาบัติเหลานั้นได เพราะอาศัยความประมาท บุคคล 
นี้เรียกวา ผูมีธรรมอันเส่ือม 
        [๒๒] บุคคลผูมีธรรมอันไมเส่ือม เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือสหรคตดวย 
อรูปฌาน แตบุคคลนั้นเปนผูไดตามตองการ เปนผูไดโดยไมยากเปนผูไดโดยไมลําบาก 
สามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในท่ีใด นานเทาใดตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะไมเปน 
โอกาสที่บุคคลนั้นจะพึงเส่ือมจากสมาบัติเหลานั้น เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนี้เรียกวา 
 ผูมีธรรมอันไมเส่ือมพระอริยบุคคลแมท้ังปวงเปนผูมีธรรมอันไมเส่ือมในวิโมกขสวนท่ี 
เปนอริยะ 
        [๒๓] บุคคลผูควรโดยเจตนา เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสรหคตดวยรูปฌาน หรือสหรคตดวย 
อรูปฌาน แตบุคคลนั้นมิใชเปนผูไดตามตองการ มิใชไดโดยไมยากมิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก 
 ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในท่ีใด นานเทาใดไดตามปรารถนา หากวาคอยใสใจอยู 
ยอมไมเส่ือมจากสมาบัติเหลานั้นหากไมเอาใจใสก็เส่ือมจากสมาบัติเหลานั้น บุคคลนี้เรียกวา 
 ผูควรโดยเจตนา 
        [๒๔] บุคคลผูควรโดยการตามรักษา เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติอันสรหคตดวยรูปฌาน หรือสรหคตดวย 
อรูปฌาน และบุคคลนั้นแลมิใชเปนผูไดตามตองการ มิใชเปนผูไดโดยไมยาก มิใชเปนผูได 
โดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใดในท่ีใด นานเทาใดไดตามปรารถนา 
 หากวาคอยรักษาอยู ยอมไมเส่ือมจากสมาบัติเหลานั้น หากวาไมคอยรักษาก็เส่ือมจากสมาบัติ 
เหลานั้น บุคคลน้ีเรียกวาผูควรโดยการตามรักษา  
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        [๒๕] บุคคลท่ีเปนปุถุชน เปนไฉน 
        สัญโญชน ๓ อันบุคคลใดละไมได ท้ังไมปฏิบัติเพื่อละธรรมเหลานั้นบุคคลนี้เรียกวา 
ปุถุชน 
        [๒๖] โคตรภูบุคคล เปนไฉน 
        ความยางลงสูอริยธรรมในลําดับแหงธรรมเหลาใด บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานั้น 
นี้เรียกวา โคตรภูบุคคล 
        [๒๗] บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว เปนไฉน 
        พระเสขะ ๗ จําพวก และบุคคลปุถุชนผูมีศีล ช่ือวาผูงดเวนเพราะกลัว พระอรหนัต 
ช่ือวามิใชผูงดเวนเพราะกลัว 
        [๒๘] บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล เปนไฉน 
        บุคคลท่ีประกอบดวยกัมมาวรณ ประกอบดวยกิเลสาวรณ ประกอบดวยวิปากาวรณ 
ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ มีปญญาทราม โงเขลา เปนผูไมควรหยั่งลงสูนยิามอันถูกในกุศลธรรม 
ท้ังหลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา ผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล 
        [๒๙] บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล เปนไฉน 
        บุคคลท่ีไมประกอบดวยกัมมาวรณ ไมประกอบดวยกิเลสาวรณ ไมประกอบดวย 
วิปากาวรณ มีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา ไมโงเขลา เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยามอันถูกใน 
กุศลธรรมท้ังหลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา ผูควรแกการบรรลุมรรคผล 
        [๓๐] บุคคลผูเท่ียงแลว เปนไฉน 
        บุคคลผูทําอนันตริยกรรม ๕ จําพวก บุคคลผูเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ และพระอริยบุคคล  
๘ ช่ือวา ผูเท่ียงแลว บุคคลนอกน้ันช่ือวา ผูไมเท่ียง 
        [๓๑] บุคคลผูปฏิบัติ เปนไฉน 
        บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ช่ือวาผูปฏิบัติ บุคคลผูพรอมเพรียงดวยผล ๔ ช่ือวา 
ผูตั้งอยูแลวในผล 
        [๓๒] บุคคลช่ือวาสมสีสี เปนไฉน 
        การส้ินไปแหงอาสวะ และการส้ินไปแหงชีวิตของบุคคลใด มีไมกอนไมหลังกัน 
บุคคลนี้เรียกวา สมสีสี  
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        [๓๓] บุคคลช่ือวาฐิตกปัป เปนไฉน 
        บุคคลนี้พึงเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล และเวลาทีก่ัลปไหมจะพงึมี 
กัลปก็ไมพึงไหมตราบเทาท่ีบุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลบุคคลนี้เรียกวา ฐิตกัปป 
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคแมท้ังหมด ช่ือวาเปนผูมีกัลปตั้งอยูแลว 
        [๓๔] บุคคลเปนอริยะ เปนไฉน 
        พระอริยบุคคล ๘ เปนอริยะ บุคคลนอกน้ัน ไมใชอริยะ 
        [๓๕] บุคคลเปนเสขะ เปนไฉน 
        บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ พรอมเพรียงดวยมรรค ๓ เปนเสขะพระอรหนัตเปน 
อเสขะ บุคคลนอกน้ัน เปนเสขะก็มิใช เปนอเสขะกมิ็ใช 
        [๓๖] บุคคลผูมีวิชชา ๓ เปนไฉน 
        บุคคลประกอบดวยวิชชา ๓ ช่ือวาผูมีวิชชา ๓ 
        [๓๗] บุคคลผูมีอภิญญา ๖ เปนไฉน 
        บุคคลประกอบดวยอภญิญา ๖ ช่ือวาผูมีอภิญญา ๖ 
        [๓๘] บุคคลเปนพระสัมมาสัมพุทธะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง ซ่ึงสัจจะดวยตนเองในธรรมท้ังหลาย 
ท่ีตนมิไดเคยสดับมาแลวในกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น และบรรลุความเปน 
ผูมีความชํานาญในธรรมเปนกําลังท้ังหลายบุคคลนี้เรียกวา พระสัมมาสัมพุทธะ 
        [๓๙] บุคคลเปนพระปจเจกพุทธะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมตรัสรูซ่ึงสัจจะท้ังหลายดวยตนเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีตน 
ไมไดสดับมาแลวในกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น ท้ังไมถึงความเปน 
ผูชํานาญในธรรมอันเปนกําลังท้ังหลาย บุคคลน้ีเรียกวา พระปจเจกพุทธะ 
        [๔๐] บุคคลช่ือวา อุภโตภาควิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองซ่ึงวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จอิริยาบถอยู ท้ังอาสวะ 
ของผูนั้นก็ส้ินไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา อุภโตภาควมุิต  
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        [๔๑] บุคคลช่ือวาปญญาวิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มิไดถูกตองซ่ึงวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู แตอาสวะ 
ของผูนั้นส้ินไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ปญญาวิมุต 
        [๔๒] บุคคลช่ือวากายสักขี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองซ่ึงวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จอิริยาบถอยู ท้ังอาสวะ 
บางอยางของผูนั้นก็ส้ินไปแลว เพราะเห็นดวยปญญาบุคคลนี้เรียกวา กายสักขี 
        [๔๓] บุคคลช่ือวาทิฏฐิปตตะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทกุข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ความดับทุกข ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขอนึ่ง ธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคตประกาศ 
แลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนนิไปดีแลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยางของผูนั้นกส้ิ็นไปแลว 
 เพราะเห็นดวยปญญาบุคคลนี้เรียกวา ทิฏฐิปตตะ 
        [๔๔] บุคคลช่ือวาสัทธาวิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทกุข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวานี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัตใิหถึงความดับทุกขอนึ่งธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว 
 ผูนั้นเห็นชดัแลว ดําเนนิไปดีแลวดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยางของผูนั้นก็ส้ินไปแลว 
 เพราะเห็นดวยปญญาแตมิใชเหมือนบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ บุคคลนี้เรียกวาสัทธาวมุิต 
        [๔๕] บุคคลช่ือวาธัมมานุสารี เปนไฉน 
        ปญญินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลมีประมาณยิ่ง บุคคลนั้น 
ยอมอบรมซ่ึงอริยมรรคอันมีปญญาเปนเคร่ืองนํามา มีปญญาเปนประธานใหเกิดข้ึน บุคคลนี้ 
เรียกวา ธัมมานุสารี บุคคลผูปฏิบัติแลว เพือ่ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ช่ือวาธัมมานสุารี 
บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ช่ือวาทิฏฐิปตตะ  
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        [๔๖] บุคคลช่ือวาสัทธานุสารี เปนไฉน 
        สัทธินทรียของบุคคลใดผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล มีประมาณยิ่ง อบรม 
อริยมรรคมีสัทธาเปนเคร่ืองนํามา มีสัทธาเปนประธานใหเกิดข้ึน บุคคลนี้เรียกวา สัทธานุสารี 
บุคคล ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผลช่ือวาสัทธานุสารี ผูตั้งอยูแลวในผล ช่ือวา 
สัทธาวิมุต 
        [๔๗] บุคคลช่ือวาสัตตักขัตตุปรมะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนท้ัง ๓ เปนโสดาบัน มีอัน 
ไมไปเกดิในอบายเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง จะไดตรัสรูในเบ้ืองหนา บุคคลน้ันจะแลนไป 
ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย ๗ ชาติ แลวทําท่ีสุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา สัตตักขัตตุปรมะ 
        [๔๘] บุคคลช่ือวาโกลังโกละ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนท้ัง ๓ เปนโสดาบัน มีอัน 
ไมไปเกดิในอบายเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะไดตรัสรูในเบ้ืองหนา บุคคลน้ันจะแลนไปทองเท่ียว 
ไปสูตระกูลสองหรือสาม แลวทําท่ีสุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา โกลังโกละ 
        [๔๙] บุคคลช่ือวาเอกพชีิ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนท้ัง ๓ มีอันไมไปเกิดใน 
อบายเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง จะไดตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลนั้นเกิดในภพมนุษยอีกคร้ังเดียว 
แลวทําท่ีสุดแหงทุกขได บุคคลนี้เรียกวาเอกพิชี 
        [๕๐] บุคคลช่ือวาสกทาคามี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงสัญโญชนท้ัง ๓ เพราะทําราคะ โทสะ 
โมหะ ใหเบาบางลง เปนสกทาคามี ยังจะมาสูโลกน้ีคราวเดยีวเทานั้น แลวทําท่ีสุดทุกขได 
บุคคลนี้เรียกวาสกทาคามี 
        [๕๑] บุคคลช่ือวาอนาคามี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มีกําเนิด 
เปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
 บุคคลนี้เรียกวา อนาคามี  
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        [๕๒] บุคคลช่ือวาอันตราปรินิพพาย ีเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มีกําเนิด 
เปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
 บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกดิข้ึนเพื่อละสัญโญชนอันมีในเบ้ืองบน ในระยะเวลาติดตอกับ 
ท่ีเกิดบาง ยังไมถึงทามกลางกําหนดอายุบาง บุคคลนี้เรียกวา อันตราปรินิพพาย ี
        [๕๓] บุคคลช่ือวาอุปหจัจปริพพายี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มีกําเนิด 
เปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสน้ันมีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกดิข้ึน เพื่อละสัญโญชนอันมีในเบ้ืองบน เม่ือลวงพนทามกลาง 
กําหนดอายุบาง เม่ือใกลจะทํากาลกิริยาบาง บุคคลนี้เรียกวา อุปหัจจปรินิพพาย ี
        [๕๔] บุคคลช่ือวาอสังขารปรินิพพายี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มีกําเนิด 
เปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสน้ัน มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
บุคคลนั้นยอมยังอริยมรรคใหเกิดข้ึนโดยไมลําบากเพื่อละสัญโญชนอันมีในเบ้ืองบน บุคคลนี้ 
เรียกวา อสังขารปรินิพพาย ี
        [๕๕] บุคคลช่ือวาสสังขารปรินิพพายี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบ แหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มี 
กําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสนั้นมีอันไมกลับมาจากโลกน้ัน 
เปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกดิข้ึนโดยลําบาก เพื่อละสัญโญชนอันมีในเบ้ืองบน 
บุคคลนี้เรียกวา สสังขารปรินิพพาย ี
        [๕๖] บุคคลช่ือวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เพราะความส้ินไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชนท้ัง ๕ มีกําเนิด 
เปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกช้ันสุทธาวาสน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
บุคคลนั้น จุติจากอวิหาไปอตปัปา จุติจากอตัปปาไปสุทัสสา จุติจากสุทัสสาไปสุทัสสี 
จุติจากสุทัสสีไปอกนิฏฐา ยอมยังอริยมรรคใหเกดิข้ึนในอกนิฏฐา เพื่อละสัญโญชนเบ้ืองบน 
บุคคลนี้เรียกวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  
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        [๕๗] บุคคลช่ือวาโสดาบัน ช่ือวาปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
เปนไฉน 
        บุคคลผูปฏิบัติแลวเพื่อละสัญโญชน ๓ ปฏิบัติแลวเพือ่ทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล สัญ 
โญชน ๓ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนัน้เรียกวาโสดาบัน 
        บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจง 
ซ่ึงสกทาคามิผล เพราะราคะและพยาบาทของบุคคลใดเบาบางแลว บุคคลน้ีเรียกวา สกทาคามี 
        บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อละไมใหเหลือ ซ่ึงกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจง 
ซ่ึงอนาคามิผล กามราคะและพยาบาทอันบุคคลใดละไดหมดไมมีเหลือ บุคคลนั้นเรียกวา 
อนาคามี 
        บุคคลปฏิบัติแลว เพื่อไมใหเหลือซ่ึงรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา 
ปฏิบัติแลวเพือ่ทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล รูปราคะ อรูปราคะมานะ อุทธัจจะ อวิชชา อันบุคคลใด 
ละไดหมดไมมีเหลือ บุคคลนี้เรียกวาอรหนัต 
                           เอกกนิทเทส จบ 
                             ทุกนิทเทส 
        [๕๘] บุคคลผูมักโกรธ เปนไฉน 
        ความโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ โทสะ ความ 
ประทุษราย ภาวะท่ีประทุษราย ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ภาวะท่ีพยาบาท ความพิโรธ 
ความพิโรธตอบ ความดุราย ความเกร้ียวกราด ภาวะท่ีจติไมยินดีอันใด นีเ้รียกวาความโกรธ 
ความโกรธนี้อันบุคคลใดละไมได บุคคลนัน้เรียกวา ผูมักโกรธ 
        บุคคลผูผูกโกรธ เปนไฉน 
        ความผูกโกรธ ในขอนัน้เปนไฉน ความโกรธมีในเบื้องตน ความผูกโกรธมีในภายหลัง 
ความผูกโกรธ กิริยาท่ีผูกโกรธ ภาวะท่ีผูกโกรธ การไมหยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว การ 
ดํารงความโกรธไว การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธความโกรธไว การทําความโกรธให  
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ม่ันเขาไวอันใดเห็นปานนี้ นีเ้รียกวาความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละไมได 
บุคคลนั้นเรียกวา ผูผูกโกรธ 
        [๕๙] บุคคลผูมักลบหลูบุญคุณของผูอ่ืน เปนไฉน 
        ความลบหลู ในขอนั้นเปนไฉน ความลบหลู กิริยาท่ีลบหลู ภาวะท่ีลบหลู ความ 
ไมเห็นคุณของผูอ่ืน การกระทําท่ีไมเห็นคุณของผูอ่ืน นี้เรียกวาความลบหลู ความลบหลูนี้ อัน 
บุคคลใดละไมไดแลว บุคคลน้ีเรียกวาผูมักลบหลูบุญคุณของผูอ่ืน 
        บุคคลผูตีเสมอ เปนไฉน 
        การตีเสมอ ในขอนั้นเปนไฉน การตีเสมอ กิริยาท่ีตีเสมอ ภาวะท่ีตเีสมอ ธรรมท่ี 
เปนอาหารแหงการตีเสมอ ฐานะแหงววิาท การถือเปนคูวาเทาเทียมกนั การไมสละคืนอันใด 
 นี้เรียกวาการตีเสมอ การตีเสมอนี้อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูตีเสมอ 
        [๖๐] บุคคลผูมีความริษยา เปนไฉน 
        ความริษยา ในขอนัน้เปนไฉน ความริษยา กิริยาท่ีริษยา ภาวะท่ีริษยา ความไม 
ยินดดีวย กิริยาท่ีไมยินดีดวย ภาวะท่ีไมยินดดีวยในลาภสักการะ การเคารพ ความนับถือ การไหว 
การบูชาของผูอ่ืน อันใด นี้เรียกวาความริษยา ก็ความริษยานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคล 
นี้เรียกวา ผูมีความริษยา 
        บุคคลผูมีความตระหนี่ เปนไฉน 
        ความตระหนี่ ในขอนัน้เปนไฉน ความตระหนี่มี ๕ อยาง คือ ตระหนี่ท่ีอยู ตระหนี ่
ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนีว่รรณะ ตระหนี่ธรรมความตระหน่ี กิริยาท่ีตระหนี่ ภาวะท่ีตระหนี ่
ความอยากไปตางๆ ความเหนียวแนนความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความที่จติไมเผ่ือแผ อันใด 
เห็นปานนี้ นี้เรียกวาความตระหน่ี ความตระหนี่นี ้อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนีเ้รียกวา 
 ผูมีความตระหนี ่
        [๖๑] บุคคลผูโออวด เปนไฉน 
        ความโออวด ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอวดความโออวด 
 ภาวะท่ีโออวด กิริยาท่ีโออวด ภาวะท่ีแข็งกระดาง กิริยาท่ีแข็งกระดาง ความพูดยกตน กิริยา 
ท่ีพูดยกตน อันใด ในขอนั้น นี้เรียกวาความโออวด ความโออวดนี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว 
 บุคคลนี้เรียกวา ผูโออวด  
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        บุคคลผูมีมารยา เปนไฉน 
        มารยา ในขอน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติ 
ทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะปกปดทุจริตนัน้ จึงต้ังความปรารถนาอัน 
ลามก ปรารถนาวาใครๆ อยารูเรา ดําริวาใครๆ อยารูเรา พูดวาใครๆ อยารูเรา พยายามดวย 
กายวาใครๆ อยารูเรามายา ภาวะท่ีมายา ความวางทา ความหลอกลวง ความตลบแตลง 
 ความมีเลหเหล่ียม ความทําใหลุมหลง ความซอน ความอําพราง ความผิดความปกปด การ 
ไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปดบังกิริยาลามกเห็นปานนี้ อันใด นีเ้รียกวา มายา 
มายานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา มีมายา 
        [๖๒] บุคคลผูไมมีหิริ เปนไฉน 
        ความไมมีหิริ ในขอนัน้เปนไฉน ธรรมชาติใดไมละอายส่ิงท่ีควรละอาย ไมละอาย 
การถึงพรอมแหงธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวา ความไมมีหิริ บุคคลประกอบแลวดวยความ 
ไมมีหิรินี้ เรียกวาผูไมมีหิริ 
        บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ เปนไฉน 
        ความไมมีโอตตัปปะ ในขอนั้นเปนไฉน ธรรมชาติใดไมกลัวส่ิงท่ีควรกลัว ไมกลัว 
การถึงพรอมแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศล นี้เรียกวาความไมมีโอตตัปปะ บุคคลประกอบแลวดวย 
ความไมมีโอตตัปปะนี้ช่ือวา ผูไมมีโอตตัปปะ 
        [๖๓] บุคคลผูวายาก เปนไฉน 
        ความเปนผูวายาก ในขอนั้นเปนไฉน ความเปนผูวายาก กิริยาท่ีเปนผูวายาก ภาวะ 
ท่ีเปนผูวายาก ความเปนผูถือเอาโดยปฏิกูล ความเปนผูยนิดีโดยความเปนขาศึก ความไมเอ้ือเฟอ 
ภาวะท่ีไมเอ้ือเฟอ ความไมเคารพความไมเช่ือฟง ในเม่ือสหธรรมิกวากลาวอยู นี้เรียกวา 
ความเปนผูวายาก บุคคลประกอบแลวดวยความเปนผูวายากนี้ ช่ือวาผูวายาก 
        บุคคลผูมีมิตรช่ัว เปนไฉน 
        ความเปนผูมีมิตรช่ัว ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลเหลานั้นใด เปนผูไมมีศรัทธา เปน 
ผูทุศีล มีสุตะนอย เปนผูตระหนี่ มีปญญาทราม การเสวนะการเขาไปเสวนะ การซองเสพ 
การคบ การคบหา การภกัดี การภักดีดวยความเปนผูคบหาสมาคมกับบุคคลเหลานั้น อันใด 
นี้เรียกวา ความเปนผูมีมิตรช่ัว บุคคลประกอบดวยความเปนผูมีมิตรช่ัวนี้ เรียกวาผูมีมิตรช่ัว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 116 
        [๖๔] บุคคลผูมีทวารอันไมคุมครอง แลวในอินทรียท้ังหลายเปนไฉน 
        ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย ในขอนั้นเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยตา เปนผูถือเอาซ่ึงนิมิตร เปนผูถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ 
อกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสพึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย 
คือจักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวมอินทรีย คือจักษุใด เปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย 
คือจักษุนัน้ ยอมไมรักษาอินทรีย คือจักษุ ยอมไมถึงความสํารวมในอินทรีย คือจักษุ ฟงเสียงดวยห ู
ฯลฯ สูดกล่ินดวยจมูก ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณ 
ดวยใจแลว เปนผูถือเอาซ่ึงนิมิต เปนผูถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก คือ 
 อภิชฌา และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือใจนีอ้ยู เพราะการไมสํารวม 
อินทรีย คือใจใดเปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพือ่สํารวมอินทรีย คือใจนัน้ ยอมไมรักษาอินทรีย 
คือใจยอมไมถึงความสํารวมอินทรีย คือใจ การไมคุมครอง การไมปกครอง การไมรักษา 
 การไมสํารวมอินทรียท้ัง ๖ เหลานี้อันใด นีช่ื้อวา ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรีย 
ท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยความเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลายน้ีช่ือวา 
ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย 
        บุคคลไมรูจักประมาณในโภชนะ เปนไฉน 
        ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ ในขอน้ันเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้
ไมพิจารณาแลวโดยแยบคาย บริโภคซ่ึงอาหารเพ่ือเลน เพื่อมัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแตง 
 ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะน้ัน ความไมพิจารณาในโภชนะอันใด 
นี้เรียกวา ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูไมรูจัก 
ประมาณในโภชนะนี้ ช่ือวาเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ 
        [๖๕] บุคคลผูมีสติหลง เปนไฉน 
        ความเปนผูมีสติหลง ในขอนั้นเปนไฉน ความระลึกไมได ความตามระลึกไมได 
ความไมมีสติ ความระลึกไมไดความทรงจาํไมได ความหลงใหล ความฟนเฟอน อันใด นีเ้รียกวา 
 ความเปนผูมีสติหลง บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูมีสติหลงนี้ ช่ือวาผูมีสติหลง  
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        บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน 
        สัมปชัญญะ ในขอนัน้เปนไฉน ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความ 
ไมรูตาม ความไมรูพรอม ความไมแทงตลอด ความไมรับทราบความไมกําหนดลงทราบ 
 ความไมเพงเล็ง ความไมพจิารณา การไมทําใหแจมแจง ความเปนผูทรามปญญา ความเปน 
ผูเขลา ความไมมีสติสัมปชัญญะความหลง ความหลงท่ัว ความหลงพรอม ความโง โอฆะ คือ 
อวิชชา โยคะคืออวิชชา อนสัุย คืออวิชชา ปริยุฏฐาน คืออวิชชา ล่ิม คืออวิชชา อกุศลมูล คือ 
โมหะ นี้เรียกวา ความไมมีสัมปชัญญะ บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูไมมีสัมปชัญญะนี ้
ช่ือวาผูไมมีสัมปชัญญะ 
        [๖๖] บุคคลผูมีศีลวิบัติ เปนไฉน 
        ศีลวิบัติ ในขอนั้นเปนไฉน การลวงละเมิดทางกาย การลวงละเมิดทางวาจา การ 
ลวงละเมิดท้ังทางกายท้ังทางวาจา นีเ้รียกวาศีลวิบัติ ความเปนผูทุศีลแมท้ังหมด ช่ือวาศีลวิบัติ 
บุคคลประกอบดวยศีลวิบัตนิี้ ช่ือวาผูมีศีลวิบัต ิ
        บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ เปนไฉน 
        ทิฐิวิบัติ ในขอนั้นเปนไฉน ทิฐิ ความเห็นไปวา ทานที่ใหไมมีผลการบูชาใหญ 
[คือมหาทานท่ีท่ัวไปแกคนท้ังปวง] ไมมีผล สักการะท่ีบุคคลทําเพื่อแขก ไมมีผล ผลวิบาก 
แหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมีมารดาไมมี บิดาไมมี สัตวอุปปาติกะไมมี 
สมณพราหมณผูพรอมเพรียงกัน ผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ ท่ีรูยิ่งแลวซ่ึงโลกนี้และโลกหนา 
ดวยตนเอง แลวประกาศทําใหแจงในโลกนี้ไมมี ดังนี้ มีอยางนี้เปนรูปอันใด ทิฐิ ความเห็น 
ไปขางทิฐิ ปาชัฏคือทิฐิ กันดารคือทิฐิ ความเห็นเปนขาศึก ความเห็นผันผวนสัญโญชน 
คือทิฐิ ความยดึถือ ความเกีย่วเกาะ ความยดึม่ัน การยดึถือความปฏิบัติผิด มรรคาผิด 
ทางผิด ภาวะท่ีเปนผิด ลัทธิเปนแดนเส่ือม ความยึดถือ การแสวงหาผิด อันใด มีลักษณะ 
อยางนี้ นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ มิจฉาทิฐิแมท้ังหมด เปนทิฐวิิบัติ บุคคลประกอบดวย 
ทิฐิวิบัตินี้ ช่ือวาผูมีทิฐิวิบัติ  
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        [๖๗] บุคคลมีสัญโญชนภายใน เปนไฉน 
        โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลยังละไมไดแลว บุคคลนั้นเรียกวา ผูมีสัญโญชน 
ภายใน 
        บุคคลผูมีสัญโญชนภายนอก เปนไฉน 
        อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลใดยังละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูมีสัญโญชน 
ภายนอก 
        [๖๘] บุคคลผูไมโกรธ เปนไฉน 
        ความโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธ กิริยาท่ีโกรธ ภาวะท่ีโกรธ โทสะ 
 กิริยาท่ีประทุษราย ภาวะท่ีประทุษราย พยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ภาวะท่ีพยาบาท ความพิโรธ 
ความพิโรธตอบ ความดุรายความเกร้ียวกราด ความท่ีมีจติไมยินดี นี้เรียกวาความโกรธ 
ความโกรธนี้อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูไมโกรธ 
        บุคคลผูไมผูกโกรธ เปนไฉน 
        ความผูกโกรธ ในขอนัน้เปนไฉน ความโกรธมีในกาลเบ้ืองตน ความผูกโกรธมีในกาล 
ภายหลัง ความผูกโกรธ กิริยาท่ีผูกโกรธ ภาวะท่ีผูกโกรธ การไมหยดุโกรธ การตั้งความโกรธไว 
การดํารงความโกรธไวการไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธความโกรธ การทําความโกรธ 
ใหม่ันเขาอันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละไดแลว 
บุคคลนี้เรียกวา ผูไมผูกโกรธ 
        [๖๙] บุคคลผูไมลบหลูบุญคุณผูอ่ืน เปนไฉน 
        ความลบหลูบุญคุณผูอ่ืน ในขอนัน้เปนไฉน ความลบหลู กิริยาท่ีลบหลู ภาวะท่ีลบหลู 
ความไมเหน็คุณของผูอ่ืน การกระทําความไมเห็นคุณของผูอ่ืน นี้เรียกวา ความลบหลูบุญคุณผูอ่ืน 
 ความลบหลูบุญคุณผูอ่ืนนี้อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมลบหลูบุญคุณผูอ่ืน 
        บุคคลผูไมตีเสมอผูอ่ืน เปนไฉน  
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        ความตีเสมอผูอ่ืน ในขอนี้เปนไฉน การตีเสมอ กิริยาท่ีตีเสมอภาวะท่ีตีเสมอ 
ธรรมท่ีเปนอาหารแหงการตเีสมอ ฐานะแหงววิาท การถือเปนคูวาเทาเทียมกัน การไมสละคืน 
นี้เรียกวา การตีเสมอ การตีเสมอนี้อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมตีเสมอผูอ่ืน 
        [๗๐] บุคคลผูไมมีความริษยา เปนไฉน 
        ความริษยา ในขอนัน้เปนไฉน ความริษยา กิริยาท่ีริษยา ภาวะท่ีริษยา ความไมยนิด ี
ดวย กิริยาท่ีไมยินดดีวย ภาวะท่ีไมยินดีดวยในลาภสักการะการทําความเคารพ ความนับถือ 
การไหว การบูชาของคนอ่ืน อันใด นีเ้รียกวา ความริษยา ความริษยานี้ อันบุคคลใดละไดแลว 
บุคคลนี้เรียกวาผูไมมีความริษยา 
        บุคคลผูไมมีความตระหนี่ เปนไฉน 
        ความตระหนี่ ในขอนัน้เปนไฉน ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ ตระหนี่ท่ีอยู 
ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนีว่รรณะ ตระหนี่ธรรมความตระหน่ี กิริยาท่ีตระหนี ่
ภาวะท่ีตระหนี่ ความอยากมีประการตางๆความเหนียวแนน ความตระหนี่ถ่ีเหนยีว ความท่ี 
จิตไมเผ่ือแผ อันใด เห็นปานนี้นี้เรียกวา ความตระหนี่ ความตระหนีน่ี้ อันบุคคลใดละ 
ไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมมีความตระหนี่ 
        [๗๑] บุคคลผูไมโออวด เปนไฉน 
        ความโออวด ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูอวด เปนผูโออวด 
 ความโออวด ภาวะท่ีโออวด กิริยาท่ีโออวด ภาวะท่ีแข็งกระดางกิริยาท่ีแข็งกระดาง ความพูด 
ยกตน กิริยาท่ีพูดยกตน อันใด นี้เรียกวาความโออวด ความโออวดนี้อันบุคคลใดละไดแลว 
 บุคคลนี้เรียกวา ผูไมโออวด 
        บุคคลผูไมมีมายา เปนไฉน 
        มายา ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ประพฤติ 
ทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะปกปดความทุจริตนั้น จึงต้ังความ 
ปรารถนาอันลามก ปรารถนาวาใครๆ อยารูเราดําริวาใครๆ อยารูเรา พูดวาใครๆ อยารูเรา  
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พยายามดวยกายวาใครๆ อยารูเรา มายา ภาวะท่ีมีมายา ความวางทา ความหลอกลวง ความ 
ตลบแตลงความมีเลหเหล่ียม ความทําใหลุมหลง ความซอน ความอําพราง ความปด 
ความปกปด การไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปดบังอําพราง กิริยาลามก อันใด 
เห็นปานนี้ นี้เรียกวา มายา มายานี้ อันบุคคลใดละไดแลวบุคคลนี้เรียกวา ผูไมมีมายา 
        [๗๒] บุคคลมีหิริ เปนไฉน 
        ความละอาย ในขอนัน้ เปนไฉน ธรรมชาติท่ีละอายส่ิงท่ีควรละอาย  ละอายการเขาถึง 
ธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวา ความละอาย บุคคลผูประกอบดวยหิรินี้ ช่ือวาผูมีหิริ 
        บุคคลผูมีโอตตัปปะ เปนไฉน 
        โอตตัปปะ ในขอนัน้เปนไฉน ธรรมชาติใดกลัวส่ิงท่ีควรกลัว กลัวการเขาถึงธรรม 
ท่ีเปนบาปอกศุล นี้เรียกวา โอตตัปปะ บุคคลผูประกอบแลวดวยโอตตปัปะนี้ ช่ือวา ผูมี 
โอตตัปปะ 
        [๗๓] บุคคลผูวางาย เปนไฉน 
        ความเปนผูวางาย ในขอนั้นเปนไฉน ความเปนผูวางาย กิริยาท่ีวางาย ภาวะท่ีวางาย 
ความเปนผูถือเอาโดยไมปฏิกูล ความเปนผูยินดีโดยไมเปนขาศึก ความเอ้ือเฟอ ภาวะท่ีเอ้ือเฟอ 
 ความเคารพ ความเช่ือฟง ในเม่ือสหธรรมมิกวากลาวอยู นี้เรียกวา ความเปนผูวางาย  บุคคล 
ผูประกอบดวยความเปนผูวางายนี้  ช่ือวาบุคคลผูวางาย 
        บุคคลผูมีมิตรดี เปนไฉน 
        ความเปนผูมีมิตรดี ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลเหลาใดมีศรัทธา มีศีลเปนพหูสูต 
มีการบริจาค มีปญญา การเสวนะ การเขาไปเสวนะ การซองเสพ การคบ การคบหา การภักด ี
การภักดีดวย ความเปนผูคบหาสมาคมบุคคลเหลานั้น นี้เรียกวา ความเปนผูมีมิตรดี บุคคล 
ผูประกอบแลวดวยความเปนผูมีมิตรดี นีช่ื้อวา เปนผูมีมิตรดี 
        [๗๔] บุคคลมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย เปนไฉน 
        ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย ในขอนั้นเปนไฉน บุคคล 
บางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยตา เปนผูไมถือเอาซ่ึงนิมิต เปนผูไมถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ  
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อกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย 
คือจักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวมอินทรียคือจักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือ 
จักษุนัน้ ยอมรักษาอินทรียคือจักษุ ยอมถึงความสํารวมอินทรียคือจักษุ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ 
สูดกล่ินดวยจมูก ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจ 
 ไมเปนผูถือเอาซ่ึงนิมิต ไมเปนผูถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก คืออภิชฌา 
และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรียคือใจนี้อยู เพราะความไมสํารวมอินทรีย 
คือใจใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือใจนัน้ ยอมรักษาอินทรียคือใจ ยอมถึงความ 
สํารวมอินทรียคือใจ การคุมครอง การปกครอง การรักษา การสํารวมอินทรียท้ัง ๖ เหลานี้ ใด  
นี้เรียกวา ความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย บุคคลผูประกอบแลวดวยความ 
เปนผูมีทวารอนัคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลาย นี้ช่ือวาเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย 
ท้ังหลาย 
        บุคคลผูรูจักประมาณในโภชนะ เปนไฉน 
        ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้
พิจารณาโดยแยบคายแลวบริโภคอาหาร ไมบริโภคเพื่อจะเลนไมบริโภคเพื่อมัวเมา ไมบริโภค 
เพื่อประดับ ไมบริโภคเพื่อตกแตงประเทืองผิวบริโภคเพยีงเพื่อความตัง้อยูแหงกายนี ้เพื่อให 
กายเปนไป เพือ่จะกําจัดความเบียดเบียนลําบาก คือความหิวอาหารเสีย เพื่อจะอนุเคราะห 
พรหมจรรย ดวยคิดวา ดวยการเสพเฉพาะอาหารนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย ไมใหเวทนา 
ใหมเกดิข้ึนดวย ความท่ีกายจักเปนไปไดนานจักมแีกเรา ความเปนผูไมมีโทษ ความอยูสบาย 
ดวย จักมีแกเรา ความเปนผูสันโดษ ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะนั้น ความพิจารณาใน 
โภชนะนั้นอันใด นี้เรียกวา ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ บุคคลผูประกอบแลวดวยความ 
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ นี้ช่ือวา เปนผูรูจักประมาณในโภชะ 
        [๗๕] บุคคลผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว เปนไฉน 
        สติในขอนั้น เปนไฉน ความระลึกได ความตามระลึกได ความหวนระลึกได ความ 
นึกได คือสติ ความทรงจํา ความไมฟนเฟอน ความไมหลงลืม อินทรียคือสติ  พละคือสติ 
ความระลึกชอบ  นี้เรียกวา สติ บุคคลผูประกอบแลวดวยสตินี้ ช่ือวาผูมีสติอันเขาไปต้ังไวแลว  
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        บุคคลผูมีสัมปชัญญะ เปนไฉน 
        สัมปชัญญะ ในขอนัน้ เปนไฉน ความรอบรู ความรูชัด ความเลือกเฟน ความ 
เลือกสรร ความสอดสองธรรม ความกําหนดหมายความเขาไปกําหนดรู ความเขาไปกําหนด 
รูเฉพาะ ความเปนผูรู ความฉลาดความรูละเอียด ความรูแจมแจง ความคิดนึก ความใครครวญ 
 ความรูกวางขวางความรูเฉียบขาด ความรูนําทาง ความเห็นแจง ความรูท่ัวพรอม ปญญาเพียง 
ดังปะฏัก ปญญินทรีย กําลังคือปญญา ศาตราคือปญญา  ประสาทคือปญญา  แสงสวางคือ 
ปญญา  รัศมีคือปญญา ประทีปคือปญญารัตนคือปญญา ความสอดสองธรรม คืออโมหะ 
 สัมมาทิฐิ นี้เรียกวา สัมปชัญญะบุคคลผูประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ช่ือวาผูมีสัมปชัญญะ 
        [๗๖] บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เปนไฉน 
        ความถึงพรอมดวยศีล ในขอนั้น เปนไฉน การไมลวงละเมิดทางกายการไมลวง 
ละเมิดทางวาจา การไมลวงละเมิดทางกาย และวาจา นี้เรียกวาความถึงพรอมดวยศีล ความ 
สํารวมดวยศีลแมท้ังหมด ช่ือวาถึงพรอมดวยศีลบุคคลผูประกอบแลวดวยศีลสัมปทาน้ี 
ช่ือวาผูถึงพรอมแลวดวยศีล 
        บุคคลผูถึงพรอมแลวดวยทิฐิ เปนไฉน 
        ความถึงพรอมดวยทิฐิ ในขอนั้น เปนไฉน ความรอบรู ความรูชัดฯลฯ ความ 
สอดสองธรรม คืออโมหะ สัมมาทิฐิ เชนนี้วา ทานท่ีใหแลวมีผล การบูชาใหญ [คือมหาทาน 
ท่ีท่ัวไปแกคนท้ังปวง] มีผล สักการะที่บุคคลทําเพื่อแขกมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดี 
ทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมี โลกหนามี มารดามีบิดามี สัตวอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูพรอมเพียง 
กัน ประพฤติด ีปฏิบัติชอบ ท่ีรูยิ่งซ่ึงโลกนี้ และโลกหนาดวยตนเองแลวประกาศทําใหแจงมี 
นี้เรียกวาความถึงพรอมดวยทิฐิ สัมมาทิฐิแมท้ังหมดก็ช่ือวา ทิฐิสัมปทา บุคคลผูประกอบ 
ดวยทิฐิสัมปทานี้ ช่ือวาผูถึงพรอมดวยทิฐ ิ
        [๗๗] บุคคลหาไดยากในโลก ๒ จําพวก เปนไฉน 
        บุพพการีบุคคล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ 
        บุคคล ๒ จําพวกน้ี หาไดยากในโลกนี ้ 
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        [๗๘] บุคคลใหอ่ิมไดยาก ๒ จําพวก เปนไฉน 
        ผูท่ีเก็บของท่ีตนไดแลวๆ ๑ ผูท่ีสละของตนที่ไดแลวๆ ๑ 
        บุคคล ๒ จําพวกน้ี ใหอ่ิมไดยาก 
        [๗๙] บุคคลใหอ่ิมไดงาย ๒ จําพวก เปนไฉน 
        ผูท่ีไมเกบ็ของท่ีตนไดแลวๆ ๑ ผูท่ีไมสละของท่ีตนไดแลวๆ ๑ 
        บุคคล ๒ จําพวกน้ี ใหอ่ิมไดงาย 
        [๘๐] อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก เหลาไหน 
        ผูท่ีประพฤติรังเกียจส่ิงท่ีไมควรรังเกยีจ ๑ ผูท่ีไมประพฤติรังเกยีจส่ิงท่ีควรรังเกียจ ๑ 
        อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานี ้
        [๘๑] อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก เหลาไหน 
        ผูท่ีไมประพฤติรังเกยีจส่ิงท่ีไมควรรังเกียจ ๑ ผูท่ีประพฤติรังเกยีจส่ิงท่ีควรรังเกียจ 
        อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานี้ 
        [๘๒] บุคคลมีอัธยาศัยเลว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก เขายอมเสพ ยอมคบยอมเขา 
ไปนั่งใกล บุคคลผูทุศีล ผูมีธรรมอันลามกอ่ืน นี้เรียกวาบุคคลผูมีอัธยาศัยเลว 
        บุคคลมีอัธยาศัยประณีต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม เขายอมเสพ ยอมคบ ยอมเขา 
ไปนั่งใกล ผูมีศีล ผูมีธรรมอันงามอ่ืน นี้เรียกวา บุคคลผูมีอัธยาศัยประณตี 
        [๘๓] บุคคลผูอ่ิมแลว เปนไฉน 
        พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกท้ังหลายของพระตถาคตเจา ผูเปนพระอรหนัต 
ช่ือวาผูอ่ิมแลว 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ช่ือวาผูอ่ิมแลวดวย ยงัผูอ่ืนใหอ่ิมแลวดวย 
                            ทุกนิทเทส จบ  
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                             ติกนิทเทส 
                           บุคคล ๓ จําพวก 
        [๘๔] บุคคลผูไมมีความหวัง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผูประกอบดวย กายกรรมเปนตน 
 อันไมสะอาด และมีสมาจารอันผูอ่ืนหรือตนพึงระลึกไดดวยความระแวง ผูมีงานอันปกปด 
ผูมิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ผูมิใชประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤต ิ
พรหมจรรย ผูเนาใน ผูอันราคะชุมแลว ผูมีหยากเยื่อมีราคะเปนตนเกิดแลว เธอไดยินวา 
นัยวา ภกิษุมีช่ืออยางนี้รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา 
วิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูใน 
ทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมไมเกิดความคิดอยางนี้วา แมเราก็จักรูยิง่ดวยตนเองจักทําใหแจง 
 จักเขาถึงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆโดยแทดังนี้ บุคคลนี้ช่ือวา ผูไมมีความหวัง 
        บุคคลผูมีความหวัง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม เธอไดยินวา นยัวาภกิษุมีช่ืออยางนี ้
รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมเกิดความคิด 
ข้ึนวา แมเรากรู็ยิ่งดวยตนเองจักทําใหแจง จกัเขาถึงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะ 
มิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ 
โดยแทดงันี้เรียกวา ผูมีความหวัง 
        บุคคลผูมีความหวังไปปราศแลว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูใน  
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ทิฏฐธรรม เธอไดยินวา นยัวาภกิษุช่ืออยางนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย สําเร็จอิริยาบถ 
อยูในทิฏฐธรรมดังนี้ เธอยอมไมเกิด ความคิดข้ึนวา แมเราก็รูยิ่งดวยตนเอง จักทําใหแจง 
จักเขาถึง ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายแลว 
สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ โดยแทดังนี ้ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา 
ความหวังในความหลุดพนใด ของพระขีณาสพนั้น ผูซ่ึงเม่ือยังไมหลุดพนในกาลกอน ความหวัง 
นั้นไดสงบระงับแลวบุคคลนี้เรียกวา ผูมีความหวังไปปราศแลว 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลซ่ึงเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก เปนไฉน 
        [๘๕] คนไข ๓ จําพวก 
        คนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะเปนท่ีสบาย หรือไมไดโภชนะเปนท่ีสบาย ไดเภสัช 
เปนท่ีสบาย หรือไมไดเภสัชเปนท่ีสบาย ไดอุปฏฐากสมควรหรือไมไดอุปฏฐากสมควร ก็ยอม 
ไมหายจากอาพาธนั้นเลย 
        สวนคนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะเปนท่ีสบาย หรือไมไดโภชนะเปนท่ีสบาย ได 
เภสัชท่ีสบาย หรือไมไดเภสัชท่ีสบาย ไดอุปฏฐากสมควร หรือไมไดอุปฏฐากสมควร ก็ยอม 
หายจากอาพาธนั้น 
        สวนคนไขบางคนในโลกน้ี ไดโภชนะเปนท่ีสบาย กห็ายจากอาพาธนั้นไมไดก็ไมหาย 
จากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนท่ีสบาย ก็หายจากอาพาธน้ัน ไมไดกไ็มหายจากอาพาธนัน้ ได 
อุปฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น 
        ในคนไข ๓ จําพวกน้ัน คนไขนี้ใด ไดโภชนะเปนท่ีสบาย ก็หายจากอาพาธนั้น ไมได 
ก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนท่ีสบาย ก็หายจากอาพาธนั้นไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น 
 ไดอุปฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาค 
ทรงอาศัยคนไขจําพวกน้ี จึงไดทรงอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานอุปฏฐาก 
ไว กแ็หละเพราะอาศัยคนไขจําพวกนี้ คนไขแมเหลาอ่ืน อันภิกษุท้ังหลายก็ควรบํารุง 
        [๘๖] บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
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        บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดเหน็พระตถาคต หรือไมไดเห็นพระตถาคตไดฟงธรรมวินัย 
อันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคต ประกาศแลว ก็ยอมไมหยั่งลง 
สูนิยามอันถูก ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
        สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต หรือไมไดเห็นพระตถาคตไดฟง 
ธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว กย็อม 
กาวลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรมท้ังหลายได 
        สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต ยอมกาวลงสูนิยามอันถูกในกุศลธรรม 
ท้ังหลายได เม่ือไมได กย็อมไมกาวลงสูนยิามอันถูก ในกศุลธรรมท้ังหลาย ไดฟงธรรมวินัย 
อันพระตถาคตประกาศแลว ยอมกาวลงสูนิยามอันถูกในกุศลธรรมท้ังหลายได เม่ือไมได 
ยอมไมกาวลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
        บรรดาบุคคล ๓ จําพวกน้ัน บุคคลใดไดเหน็พระตถาคต ยอมกาวลงสูนิยามอันถูก 
ในกุศลธรรมท้ังหลายได เม่ือไมได ยอมไมกาวลงสูนิยามอันถูกในกุศลธรรมท้ังหลาย ได 
ฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว ยอมกาวลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรมท้ังหลายได 
เม่ือไมได กย็อมไมกาวลงสูนยิามอันถูกในกุศลธรรมท้ังหลาย สมเด็จพระผูมีพระภาคทรง 
อนุญาตพระธรรมเทศนาไวเพราะอาศัยบุคคลจําพวกนี้ กแ็หละเพราะอาศัยบุคคลนี้ ภกิษ ุ
ท้ังหลายจึงควรแสดงธรรมแกบุคคลแมเหลาอ่ืนๆ บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกเหลานี้ 
ยอมมีปรากฏอยูในโลก 
        [๘๗] บุคคลช่ือวา กายสักขี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยูและกิเลสบางอยาง 
ของผูนั้น เปนของส้ินไปรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญาบุคคลนี้เรียกวา กายสักขี 
        บุคคลชื่อวา ทิฏฐิปตตะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข ยอมรูตามความเปนจริงวา 
นี้เหตุเกิดทุกข ยอมรูตามความเปนจริงวา นีค้วามดับทุกข ยอมรูตามความเปนจริงวา นีเ้ปน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 127 
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข และธรรมท้ังหลายอันพระตถาคตประกาศแลว เปนอันเธอไดเห็น 
ดีแลวดวยปญญา เปนอันเธอดําเนินไปดวยดีแลวดวยปญญา และอาสวะบางอยางของเธอเปน 
อันส้ินไปแลวโดยรอบเพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ทิฏฐิปตตะ 
        บุคคลชื่อวา สัทธาวิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข ฯลฯ ธรรมท้ังหลายอัน 
พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนอันเธอเห็นแลวดวยดี ดําเนินไปแลวดวยดีดวยปญญา และ 
อาสวะบางอยางของเธอ เปนอันส้ินไปแลวโดยรอบเพราะเหน็ดวยปญญา อาสวะของทิฏฐิปตตะ 
บุคคลส้ินไปรอบ ฉันใด อาสวะของสัทธาวิมุตบุคคล หาเปนเชนนัน้ไม บุคคลนี้เรียกวา 
 สัทธาวิมุต 
        [๘๘] บุคคลผูมีวาทะเหมือนคูถ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบพูดเท็จ ไปอยูในท่ีประชุม ไปอยูในบริษัทไปอยูใน 
ทามกลางญาติ ไปอยูในทามกลางอํามาตย หรือไปอยูในทามกลางราชตระกูล ถูกเขานําไปซักถาม 
ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานรูอยางไร จงพดูอยางนั้น บุคคลน้ันไมรู 
กลาววาขาพเจารู หรือรูอยู กลาววาขาพเจาไมรู ไมเห็น กลาววาขาพเจาเห็น หรือเห็นอยู 
กลาววาขาพเจาไมเห็น เปนผูกลาวคําเท็จโดยรูอยูวาเท็จดังวามาน้ี เพราะเหตุแหงตนหรือเพราะ 
เหตุแหงคนอ่ืน หรือเพราะเหตุเหน็แกอามิสเล็กนอย บุคคลน้ีเรียกวาผูมีวาจาเหมือนคูถ 
        บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ละเสียแลวซ่ึงมุสาวาท เปนผูเวนขาดจากมุสาวาทไปอยูในท่ี 
ประชุม ไปอยูในบริษัท ไปอยูในทามกลางญาติ ไปอยูในทามกลางอํามาตย หรือไปอยูใน 
ทามกลางราชตระกูล ถูกเขานําไปเพื่อซักถาม ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ 
 ทานรูอยางไร จงพูดอยางน้ันบุคคลนั้นไมรู กลาววาขาพเจาไมรู หรือรูอยู กลาววาขาพเจารู 
ไมเห็น กลาววาขาพเจาไมเหน็ เห็นอยู กลาววาขาพเจาเหน็ ไมเปนผูกลาวคําเท็จโดยรูอยูวาเท็จ 
ดังวามาน้ี เพราะเหตุแหงตน หรือเพราะเหตุแหงผูอ่ืน หรือเพราะเหน็แกอามิสเล็กนอย บุคคล 
นี้เรียกวา ผูมีวาจาเหมือนดอกไม  
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        บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้าํผ้ึง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี วาจานัน้ใดไมมีโทษ สะดวกหู เปนท่ีตั้งแหงความรัก ถึงใจ 
เปนของชาวเมือง อันคนมากใคร เปนท่ีชอบใจของคนมากเปนผูกลาววาจาเชนนัน้ บุคคลนี้ 
เรียกวา ผูมีวาจาเหมือนน้ําผ้ึง 
        [๘๙] บุคคลมีจิตเหมือนแผลเร้ือรัง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความค่ังแคน ถูกเขาวาเพียงเล็กนอย 
 ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปรกติ ยอมกระดางยอมแสดงความโกรธ ความ 
คิดประทุษราย อาการไมชอบใจ ใหปรากฏ เหมือนแผลเร้ือรังถูกทอนไมหรือกระเบ้ืองกระทบ 
 ยอมมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมากมาย ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ 
มากไปดวยความค่ังแคน ถูกเขาวาเพยีงเล็กนอย กย็อมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิด 
ปรกติ ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจ ใหปรากฏ 
ก็ฉันนั้น บุคคลน้ีเรียกวา ผูมีจิตเหมือนแผลเร้ือรัง 
        บุคคลมีจิตเหมือนฟาแลบ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความเปน 
จริงวา นี้เหตุเกิดข้ึนแหงทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัตใิหถึงความดับทุกขเหมือนบุรุษมีจักษุ พึงเห็นรูปท้ังหลายใน 
ระหวางท่ีฟาแลบในเวลามืดกลางคืนช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุเกดิข้ึนแหงทุกข ยอมรูชัดตามความ 
เปนจริงวานี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ก ็
ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีจติเหมือนฟาแลบ 
        บุคคลมีจิตเหมือนฟาผา เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุติ 
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยู 
ในทิฏฐธรรม เหมือนแกวมณหีรือแผนหนิ อะไรช่ือวาไมแตก ยอมไมมี เม่ือฟาผาลงไป  
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ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ซ่ึงปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถ 
อยูในทิฏฐธรรม ก็ฉันนั้น บุคคลน้ีเรียกวา ผูมีจิตเหมือนฟาผา 
        [๙๐] บุคคลผูบอด เปนไฉน 
        บุคคลพึงไดโภคะท่ีตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะท่ีตนไดแลว ใหเจริญดวยจกัษุเชนใด 
 จักษุเชนนั้น ยอมไมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคลพึงรูธรรมท้ังหลายท่ีเปนกศุลและอกุศล 
รูธรรมท้ังหลายท่ีมีโทษและไมมีโทษรูธรรมท่ีเลวและประณีต รูธรรมท้ังหลายท่ีมีสวนเปรียบ 
โดยเปนธรรมดําและธรรมขาว ดวยจกัษุเชนใด แมจักษุเชนนั้น กไ็มมีแกบุคคลนั้น บุคคลนี้ 
เรียกวาบุคคลผูบอด 
        บุคคลตาขางเดียว เปนไฉน 
        บุคคลพึงไดโภคะท่ีตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะท่ีตนไดแลวใหเจริญดวยจกัษุเชนใด 
 จักษุเชนนั้นยอมไมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคลพึงรูธรรมท้ังหลายท่ีเปนกศุลและอกุศล 
รูธรรมท้ังหลายท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท้ังหลายท่ีเลวและประณตี รูธรรมท้ังหลายท่ีมีสวน 
เปรียบ โดยเปนธรรมดําและธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้น ก็ยอมไมมีแกบุคคล 
เชนนั้น บุคคลนี้เรียกวา คนมีตาขางเดียว 
        บุคคลมีตาสองขาง เปนไฉน 
        บุคคลพึงไดโภคะท่ีตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะท่ีตนไดแลวใหเจริญดวยจกัษุเชนใด 
จักษุเชนนั้น ยอมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคลพึงรูธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและอกุศล 
รูธรรมท้ังหลายท่ีมีโทษและไมมีโทษ รูธรรมท้ังหลายท่ีเลวและประณตี รูธรรมท้ังหลายท่ีมีสวน 
เปรียบโดยเปนธรรมดําและธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้นก็ยอมมีแกบุคคลนั้น 
บุคคลนี้เรียกวาคนมีตาสองขาง 
        [๙๑] บุคคลมีปญญาดังหมอคว่ํา เปนไฉน  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุท้ังหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษยุอมแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง 
พยัญชนะแกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง บุคคลนั้นพึงน่ังแลวท่ี 
อาสนะน้ัน ยอมไมใสใจถึงเบ้ืองตนเลยยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงท่ีสุด 
แมลุกออกจากอาสนะแลวก็ไมใสใจถึงเบ้ืองตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงท่ีสุดแหงกถา 
นั้นเลยเหมือนน้ําท่ีเขาเทใสหมอท่ีคว่ําไว ยอมไหลไป ยอมไมขังอยู ช่ือแมฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภกิษุท้ังหลายเนอืงๆพวกภิกษยุอมแสดง 
ธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะแก 
บุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวท่ีอาสนะน้ัน 
 ยอมไมใสใจถึงเบ้ืองตน ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงท่ีสุดแหงกถานัน้เลย 
แมลุกจากอาสนะน้ันแลว ก็ไมใสใจถึงเบ้ืองตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงท่ีสุดแหงกถา 
นั้นเลยก็ฉันนัน้ บุคคลนี้เรียกวา มีปญญาดงัหมอคว่ํา 
        บุคคลมีปญญาดังหนาตัก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุท้ังหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษยุอมแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง 
พยัญชนะแกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวท่ี 
อาสนะน้ัน ยอมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงท่ีสุดบาง 
แตลุกจากอาสนะน้ันแลว ไมใสใจถึงเบ้ืองตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงท่ีสุดแหงกถา 
นั้นเลย เหมือนของเคี้ยวนานาชนิด เชน งา ขาวสาร ขนมตม พุทรา วางเร่ียรายอยูแลว 
แมบนตักของบุรุษ เม่ือเขาเผลอตัวลุกจากอาสนะ พึงกระจัดกระจายไป ช่ือแมฉันใด บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภกิษุท้ังหลายเนอืงๆภิกษุท้ังหลายยอม 
แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ 
แกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวท่ีอาสนะน้ัน 
ยอมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงท่ีสุดบาง แหงกถานั้น  
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แตลุกออกจากอาสนะนั้นแลวยอมไมใสใจถึงเบ้ืองตน ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจ 
ถึงท่ีสุด แหงกถานั้นเลย ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา มีปญญาดังหนาตัก 
        บุคคลมีปญญามาก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุท้ังหลายเนืองๆ พวก 
ภิกษยุอมแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง 
พยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวท่ี 
อาสนะน้ัน ยอมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงท่ีสุดบาง 
แมลุกออกจากอาสนะนั้นแลวกย็อมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจ 
ถึงท่ีสุดบางแหงกถานั้น เหมือนน้ําท่ีเขาเทใสหมอท่ีหงายไว ยอมขังอยู ยอมไมไหลไปชื่อแม 
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภกิษุท้ังหลายเนอืงๆ 
พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลางงามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ 
พรอมท้ังพยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง เขาน่ังท่ีอาสนะ 
นั้นแลว ยอมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงท่ีสุด แหงกถานั้น 
แมลุกออกจากอาสนะนั้นแลว กย็อมใสใจถึงเบ้ืองตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจ 
ถึงท่ีสุดบาง แหงกถานั้น บุคคลน้ีเรียกวา คนมีปญญามาก 
        [๙๒] บุคคลมีราคะยังไมไปปราศแลวในกามและภพ เปนไฉน 
        พระโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหลานี้ เรียกวาบุคคลผูมีราคะ ยังไมไปปราศในกาม 
และภพ 
        บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกาม แตมีราคะยังไมไปปราศแลวในภพ เปนไฉน 
        พระอนาคามีบุคคล นี้เรียกวา บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกาม แตมีราคะยังไมไป 
ปราศแลวในภพ 
        บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกามและภพ เปนไฉน 
        พระอรหนัต นี้เรียกวา บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกามและภพ  
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        [๙๓] บุคคลเหมือนรอยขีดในหนิ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโกรธอยูเนืองๆ และความโกรธของเขานั้นแล ยอมนอน 
เนื่องอยูตลอดกาลอันยาวนาน เหมือนรอยขีดในหนิ ยอมไมเลือนไปไดงาย เพราะลมหรือ 
เพราะนํ้า ยอมเปนของต้ังอยูไดนาน ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธอยูเนืองๆ 
 และความโกรธของเขาน้ันแล ยอมนอนเนือ่งอยูตลอดกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นีเ้รียกวา 
 บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน 
        บุคคลเหมือนรอยขีดในแผนดนิ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้น ยอมไมนอน 
เนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน เหมือนรอยขีดในแผนดิน ยอมลบเลือนไปไดงาย เพราะลมหรือ 
เพราะนํ้า ไมตัง้อยูไดนาน ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แตความโกรธ 
ของเขาน้ัน ยอมไมนอนเนืองอยูส้ินกาลยาวนาน ก็ฉันน้ัน นี้เรียกวา บุคคลเหมือนรอยขีด 
ในแผนดิน 
        บุคคลเหมือนรอยขีดในนํ้า เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกบุคคลวากลาวแมดวยถอยคํากระดาง แมดวยถอยคําหยาบคาย 
แมดวยถอยคําไมเปนท่ีพอใจ ยังคงสนิทกัน ยังคงติดตอกนัยังคงชอบกนั เหมือนรอยขีด 
ในน้ํายอมลบเลือนไปไดงาย ไมตั้งอยูไดนานช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกบุคคล 
วากลาว แมดวยคํากระดางบางแมดวยคําหยาบ แมดวยคําไมเปนท่ีชอบใจ ยังคงสนิทกัน 
ยังคงติดตอกนัยังคงชอบกัน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลเหมือนรอยขีดในนํ้า 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จาํพวก เปนไฉน 
        [๙๔] ผาปาน ๓ ชนิด คือ 
        ผาแมยังใหมท่ีมีสีไมดี นุงหมกไ็มสบายและมีราคานอย 
        ผาแมกลางเกากลางใหมท่ีมีสีไมดี นุงหมก็ไมสบายและมีราคานอย 
        ผาแมเกาท่ีมีสีไมดี นุงหมก็ไมสบายและมีราคานอย คนท้ังหลาย ยอมเอาผาแมผืน 
เกาๆ ทําเปนผาเช็ดหมอขาวบาง เอาผาเกานั้นไปทิ้งเสีย ท่ีกองหยากเยือ่บาง  
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        [๙๕] บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุท้ังหลายฉันนั้น 
เหมือนกนั 
        บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก 
        แมหากวา ภิกษใุหม เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผาท่ีมีสีไมดีนั้น แมฉันใด 
บุคคลนี้ ก็อุปไมยฉันนัน้ นีก้็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะช่ัว สวนคนเหลาใด ยอมสมาคม 
ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล เพื่อทุกขแกคนเหลานัน้ ตลอดกาลนาน ผาท่ีนุงหมไมสบายน้ัน แมฉันใด บุคคลนี้ 
ก็อุปไมยฉันนัน้ นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บุคคลน้ีรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขารของคนเหลาใดแล ทานของคนเหลานั้น ยอมไมมีผลมาก ยอมไมมี 
อานิสงสมาก ผาท่ีมีราคานอยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนัน้ นีก้็เพราะบุคคลนี้มี 
ราคานอย 
        แมหากวา ภิกษุช้ันมัชฌิมะ ฯลฯ 
        แมหากวา ภิกษุช้ันพระเถระ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผาท่ีมีสีไมดีนั้น แมฉันใด 
บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะช่ัว สวนคนเหลาใดยอมสมาคม ยอมคบ 
 ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การสมาคมน้ัน ยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อความทุกขแกชนเหลานัน้ตลอดกาลนาน ผาท่ีนุงหมไมสบาย แมฉันใด บุคคลนี้กอุ็ปไมย 
ฉันนั้นนีก้็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหลาใด ทานของคนเหลานั้น ยอมไมมีผลมากยอมไมมีอานิสงส 
มาก ผาท่ีมีราคานอย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคานอย 
หากวาพระเถระเห็นปานนี้ จะวากลาวในทามกลางสงฆภิกษุท้ังหลายก็จะกลาวกับพระเถระผูนั้น 
นั่นอยางนี้วา ประโยชนอะไรดวยคํากลาวของทานผูโงเขลาเบาปญญา ถึงแมทานจะสําคัญวา 
ควรกลาวกด็ี พระเถระน้ันโกรธไมพอใจ ก็จะเปลงวาจาชนิดท่ีจะเปนเหตุใหสงฆยกวัด ดจุคน 
เอาผาไปโยนท้ิงเสียท่ีกองหยากเยื่อฉะน้ัน บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จาํพวกเหลานี้มีปรากฏอยู 
ในภกิษุท้ังหลาย  
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        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวกเปนไฉน 
        [๙๖] ผากาสี ๓ ชนิด คือ 
        ผากาสีแมใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก 
        ผากาสีแมกลางเกากลางใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก 
        ผากาสีแมอยางเกาก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก คนท้ังหลายยอมเอาผากาสี 
แมเกาแลวไปใชสําหรับหอรัตนะบาง หรือเก็บผากาสีนัน้ไวในโถของหอมบาง 
        [๙๗] บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุท้ังหลาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน 
        บุคคล ๓ จําพวก เปนไฉน 
        แมหากวา ภิกษใุหมมีศีล มีธรรมอันงาม ผากาสีนั้นมีสีอันงาม แมฉันใด บุคคลนี้ 
ก็อุปไมยฉันนัน้ นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม สวนคนเหลาใด ยอมสมาคม ยอมคบ 
ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกชนเหลานัน้ ตลอดกาลนาน ผากาสีนั้นนุงหมสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
 นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบายก็บุคคลนีรั้บจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัช 
บริขาร ของคนเหลาใดทานของคนเหลานัน้ ยอมมีผลมาก ยอมมีอานิสงสมาก ผากาสีนั้น 
 ยอมมีราคามากแมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคามาก 
        แมหากวาภิกษุช้ันมัชฌิมะ ฯลฯ 
        แมหากภกิษุช้ันพระเถระ มีศีล มีธรรมอันงาม ผากาสีนั้นสีงาม แมฉันใด บุคคลนี ้
ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้กเ็พราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม สวนคนเหลาใด ยอมสมาคม ยอมคบ 
ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
แกคนเหลานัน้ตลอดกาลนาน ผากาสีนั้นมีสัมผัสสบาย แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบายก็บุคคลนีรั้บจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัช 
บริขารของคนเหลาใดทานของคนเหลานั้น ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ผากาสีนั้น 
มีราคามากแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นีก้็เพราะคาท่ีบุคคลนี้มีคามาก หากวาพระเถระ  
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 เห็นปานนี้จะวากลาวในทามกลางสงฆ ภิกษุท้ังหลายก็จะกลาวกับพระเถระผูนั้นนัน่อยางนีว้า 
ขอทานผูมีอายุท้ังหลายจงเงียบเสียง พระเถระกลาวธรรมและวนิัย ถอยคําของพระเถระน้ัน 
ยอมถึงซ่ึงความเปนของควรเก็บไวในหทัย ดุจผากาสีนั้นอันบุคคลควรเก็บไวในโถของหอมฉะน้ัน 
บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุท้ังหลาย 
        บุคคลท่ีประมาณไดงาย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฟุงซาน เปนผูมีมานะฟข้ึูนดุจไมออ เปนผูกลับกลอก 
เปนผูปากกลา เปนผูมีวาจาเกล่ือนกลน [ไมสังเกตคําพูด] มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ 
มีจิตไมตั้งม่ัน มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรียเปดเผยนี้เรียกวา บุคคลประมาณไดงาย 
        [๙๘] บุคคลท่ีประมาณไดยาก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไมฟุงซาน เปนผูไมมีมานะฟูข้ึนดุจไมออ ไมเปนผู 
กลับกลอก ไมเปนผูปากกลา ไมเปนผูมีวาจาเกล่ือนกลน มีสติตั้งม่ัน  มีสัมปชัญญะ มีจิตต้ังม่ัน 
 มีจิตเปนสมาธิ มีอินทรียอันสํารวมแลว นี้เรียกวาบุคคลประมาณไดยาก 
        บุคคลท่ีประมาณไมได เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซ่ึงเจโตวิมุติ 
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถ 
อยูในทิฏฐธรรม นี้เรียกวา บุคคลประมาณไมได 
        [๙๙] บุคคลไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเส่ือมจากศีล จากสมาธิ จากปญญา บุคคลเห็นปานนี ้
ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ควรเวนจากความเอ็นดู เวนจากความอนุเคราะห 
        บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเสมอกันดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา บุคคลเห็นปานนี ้
ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวาศีลกถาแหงสัตบุรุษท้ังหลาย 
 ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยศีล จักมีแกเราท้ังหลาย ท้ังกถานั้น จักเปนความผาสุกแกเราท้ังหลาย  
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และกถานั้นจักเปนไปแกเราทั้งหลาย [คือจกัไมเดือดรอน] สมาธิกถาแหงสัตบุรุษท้ังหลาย 
ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยสมาธิ จักมีแกเราท้ังหลาย ท้ังกถานั้นจกัเปนความผาสุกแกเรา 
ท้ังหลาย และกถานั้นจกัเปนไปแกเราท้ังหลาย [คือจักไมเดือดรอน] ปญญากถาของสัตบุรุษ 
ท้ังหลาย ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยปญญา จักมีแกเราท้ังหลายท้ังกถานั้นจักเปนความผาสุก 
แกเราท้ังหลาย และกถานั้นจกัเปนไปแกเราทั้งหลาย[คือจกัไมเดือดรอน] เพราะฉะน้ัน 
บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล 
        บุคคลท่ีควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา บุคคลเห็นปานนี้ ควร 
สักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเราจักไดบําเพ็ญศีลขันธ 
ท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจักถือเอาตาม ซ่ึงศีลขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ 
เราจักไดบําเพญ็สมาธิขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจักไดถือเอาตามซึ่งสมาธิขันธท่ี 
บริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ เราจักไดบําเพ็ญซ่ึงปญญาขันธท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือ 
เราจักไดถือเอาตามซ่ึงปญญาขันธท่ีบริบูรณดวยปญญาในท่ีนั้นๆ เพราะฉะนัน้บุคคลเห็นปานนี ้
ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล 
        [๑๐๐] บุคคลควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผูประกอบดวยกายกรรมเปนตน 
อันไมสะอาด และมีสมาจารอันผูอ่ืนหรือตนพึงระลึกไดดวยความระแวง ผูมีการงานอันปกปด 
ผูมิใชสมณะแตปฏิญาณตนวาเปนสมณะมิใชผูประพฤตพิรหมจรรย แตปฏิญาณตนวาประพฤติ 
พรหมจรรย ผูเนาใน ผูอันราคะชุมแลว ผูรุงรัง บุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียด ไมควรสมาคม 
ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาถึงแมบุคคลผูคบจะไมเอาอยางบุคคลนี้ 
แตกิตติศัพทอันลามก ก็ยอมฟุงขจรไปสูบุคคลผูคบนั้นวาบุคคลผูเปนบุรุษมีมิตรช่ัว มีสหายชั่ว 
คบคนช่ัว ดังนี ้  งูท่ีเปอนคูถ   ถึงจะไมกดัคน  ก็จริง   ถึงอยางนั้น   ยอมเปอนบุคคลน้ัน 
ช่ือแมฉันใด ถึงบุคคลผูคบน้ัน จะไมเอาอยางบุคคลเชนนี้ก็จริงถึงอยางนั้น กิตติศัพทอันลามก  
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 ยอมฟุงไปแกบุคคลนั้นวา บุคคลผูเปนบุรุษมีมิตรช่ัว มีสหายช่ัว คบคนช่ัว ดังนี้ เพราะฉะนัน้ 
บุคคลเห็นปานนี้จึงควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล 
        บุคคลท่ีควรเฉยๆ เสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูกเขาวาแมเพียงเล็กนอย 
ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิด 
ประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ เหมือนแผลเร้ือรัง ถูกไมหรือกระเบ้ืองกระทบ ยอม 
มีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมากมาย ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไป 
ดวยความคับแคน ถูกเขาวาแมเพียงเล็กนอย กย็อมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ 
ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉันนั้น 
 ใบมะพลับแหงถูกไมหรือกระเบื้องกระทบแลว ยอมมีเสียงดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะเกนิประมาณ ช่ือแม 
ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคับแคน ถูกเขาวาแมเพยีง 
เล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดางยอมแสดงความโกรธ 
ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉันนั้น หลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบ้ือง 
กระทบ ยอมมีกล่ินเหม็นเกินประมาณ ช่ือแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ 
มากไปดวยความคับแคน ถูกเขาวาเพยีงเล็กนอย กย็อมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิด 
ปกติ ยอมกระดางยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจ ใหปรากฏ 
ก็ฉันนั้น บุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยเสียไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะวาเขาจะพึงดาเราบาง พึงบริภาษเราบาง พึงกระทําความฉิบหายแกเราบาง 
เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรวางเฉยเสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล 
        บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม 
ควรคบ ควรเขาใกล ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวาถึงแมวาบุคคลผูคบ จะไมเอาอยางบุคคล 
เห็นปานนี้ แตกิตติศัพทอันงามก็ยอมฟุงขจรไปสูบุคคลผูคบนั้นวา บุคคลผูเปนบุรุษ มีมิตรดี 
มีสหายดี คบคนดีดังนี้ เพราะฉะน้ัน บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล  
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        [๑๐๑] บุคคลผูมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล มีปกติกระทําแตพอประมาณในสมาธิ 
มีปกติกระทําแตพอประมาณในปญญา เปนไฉน 
        พระโสดาบัน พระสกทาคามีเหลานี้เรียกวา มีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล มีปกติ 
กระทําแตพอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณในปญญา 
        บุคคลมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล และมีปกติกระทําใหบริบูรณในสมาธิ มีปกติ 
กระทําแตพอประมาณในปญญา เปนไฉน 
        พระอนาคามี นี้เรียกวา บุคคลมีปกติทําใหบริบูรณในศีล และมีปกติกระทําให 
บริบูรณในสมาธิ มีปกติทําแตพอประมาณในปญญา 
        บุคคลมีปกติทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ และในปญญา เปนไฉน 
        พระอรหนัต นี้เรียกวา บุคคลมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล สมาธิและปญญา 
        [๑๐๒] ในศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก เปนไฉน 
        ศาสดาบางคนในโลกน้ี ยอมบัญญัติการละกาม แตไมบัญญัติการละรูปไมบัญญัติการ 
ละเวทนา 
        ศาสดาบางคนในโลกน้ี ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติการละรูปดวย แตไม 
บัญญัติการละเวทนา 
        ศาสดาบางคนในโลกน้ี ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติการละรูปดวย ยอม 
บัญญัติการละเวทนาดวย 
        บรรดาศาสดา ๓ จําพวกนั้น ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกาม แตไมบัญญัติการละรูป 
ไมบัญญัติการละเวทนา พึงเห็นวาศาสดานัน้เปนศาสดาผูไดรูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตินั้น 
        ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามดวย บัญญัติการละรูปดวย แตไมบัญญัติการละเวทนา 
พึงเห็นวาศาสดาน้ัน เปนศาสดาผูไดอรูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตนิั้น 
        ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามดวย บัญญัติการละรูปดวย บัญญัติการละเวทนาดวย 
พึงเห็นวา ศาสดาน้ันเปนศาสดาผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยการบัญญัตินั้น 
        เหลานี้เรียกวา ศาสดา ๓ จําพวก  
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        [๑๐๓] บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก แมอ่ืนอีก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม [คืออัตภาพนี้]โดยความเปนของ 
มีจริง โดยความเปนของยั่งยนื และยอมบัญญัติตนภายหนา[ในอัตภาพอ่ืน] โดยความเปน 
ของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน 
        ศาสดาบางคนในโลกน้ี ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปนของมีจริง โดย 
ความเปนของยั่งยืน แตไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความเปนของมีจริง โดยความเปน 
ของยั่งยืน 
        ศาสดาบางคนในโลกน้ี ยอมไมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปนของมีจริง โดย 
ความเปนของยั่งยืน และยอมไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความเปนของมีจริง โดยความเปน 
ของยั่งยืน 
        บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดาน้ีใด ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรมโดยความเปนของ 
มีจริง โดยความเปนของยั่งยนื และบัญญัตตินในภายหนา โดยความเปนของมีจริง โดยความ 
เปนของยั่งยนื พึงเห็นวาศาสดาน้ัน เปนศาสดาผูมีวาทะวาเท่ียง โดยการบัญญัตินั้น 
        ศาสดานี้ใด ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม และยอมไมบัญญัติตนภายหนา โดยความ 
เปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวาศาสดานัน้เปนศาสดาผูมีวาทะวาขาดสูญ 
โดยการบัญญัตินั้น 
        ศาสดานี้ใด ยอมไมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปนของมีจริงโดยความเปน 
ของยั่งยืน และยอมไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน 
 พึงเห็นวาศาสดาน้ัน เปนศาสดาผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยการบัญญัตินั้น 
        เหลานี้เรียกวาศาสดา ๓ จําพวก แมอ่ืนอีก 
                            ติกนิทเทส จบ  
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                            จตุกกนิทเทส 
                          [บุคคล ๔ จําพวก] 
        [๑๐๔] คนท่ีเปนอสัตบุรุษ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกามพูดเท็จ ดื่มสุรา 
เมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท นี้เรียกวาคนท่ีเปนอสัตบุรุษ 
        คนท่ีเปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหฆาสัตวดวย ลักทรัพย 
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิดในกามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืน 
ใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวยตนเองดวยชักชวนใหผูอ่ืนพูดเท็จดวย ดื่มสุราเมรัย 
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหดื่มสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาทดวย นี้เรียกวาคนเปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ 
        คนท่ีเปนสัตบุรุษ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติปาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาด 
จากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ 
ประมาท นี้เรียกวาคนท่ีเปนสัตบุรุษ 
        คนท่ีเปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนให 
เวนจากปาณาติบาตดวย เวนขาดจากอทินนาทานดวยตนเองดวยชักชวนผูอ่ืนใหเวนจาก 
อทินนาทานดวย เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากกาเม 
สุมิจฉาจารดวย เวนขาดจากมุสาวาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากมุสาวาทดวย 
เวนขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวน 
จากการดื่มสุราเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทดวย นี้เรียกวา คนท่ีเปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ 
        [๑๐๕] คนลามก เปนไฉน  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ 
พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภอยากไดของเขา  พยาบาทปองรายเขา เหน็ผิดจาก 
คลองธรรม นี้เรียกวา คนลามก 
        คนท่ีลามกยิ่งกวาคนลามก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหฆาสัตวดวย ลักทรัพย 
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิดในกามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืน 
ใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหพูดเท็จดวย พูดสอเสียด 
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหพูดสอเสียดดวย พูดคําหยาบดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืน 
ใหพดูคําหยาบดวยพูดเพอเจอดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหพดูเพอเจอดวย โลภอยากได 
ของเขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหโลภอยากไดของเขาดวย พยาบาทปองรายเขาดวยตนเอง 
ดวย ชักชวนผูอ่ืนใหพยาบาทปองรายเขาดวย เห็นผิดจากคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวน 
ผูอ่ืนใหเห็นผิดจากคลองธรรมดวย นี้เรียกวาคนลามกย่ิงกวาคนลามก 
        คนดี เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจาร 
 จากมุสาวาท จากการพดูสอเสียด จากการพูดคําหยาบจากการพูดเพอเจอ เปนผูไมโลภอยากได 
ของเขา ไมพยาบาทปองรายเขา เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม นี้เรียกวา คนด ี
        คนดียิ่งกวาคนดี เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจาก 
ปาณาติบาตดวย เปนผูเวนขาดจากอทินนาทานดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากอทินนาทาน 
ดวย เปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ดวย เปนผูเวนขาดจากมุสาวาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากมุสาวาทดวย เปนผู 
เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากการพูดสอเสียดดวย เปนผู 
เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเวนจากการพูดคําหยาบดวย เปนผู  
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เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเปนผูเวนจากการพูดเพอเจอดวย 
เปนผูไมโลภอยากไดของเขาดวยตนเองดวยชักชวนคนอ่ืนไมใหโลภอยากไดของเขาดวย ไม 
พยาบาทปองรายเขาดวยตนเองดวย ไมชักชวนใหผูอ่ืนพยาบาทปองรายเขาดวย เปนผูเห็นชอบ 
ตามทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหเหน็ชอบตามทํานองคลองธรรมดวย 
นี้เรียกวา คนดยีิ่งกวาคนด ี
        [๑๐๖] คนมีธรรมอันลามก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
นี้เรียกวา คนมีธรรมอันลามก 
        คนมีธรรมลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหฆาสัตวดวย ลักทรัพย 
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนใหลักทรัพยดวย ฯลฯ เหน็ผิดจากทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย 
 ชักชวนผูอ่ืนใหเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมดวย นีเ้รียกวา คนมีธรรมอันลามกยิ่งกวาคนมีธรรม 
ลามก 
        คนมีธรรมงาม เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ฯลฯ มีความ 
เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม นี้เรียกวา คนมีธรรมงาม 
        คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนให 
เวนจากปาณาติบาตดวย ฯลฯ เห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ่ืนให 
เห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวย นีเ้รียกวา คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม 
        [๑๐๗] คนมีท่ีติ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูประกอบดวยกายกรรมท่ีมีโทษ ประกอบดวยวจีกรรม 
ท่ีมีโทษ ประกอบดวยมโนกรรมท่ีมีโทษ นี้เรียกวาคนมีท่ีติ  
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        คนมีท่ีติมาก เปนไฉน 
        คนบางคนในโลกน้ี เปนผูประกอบดวยกายกรรมท่ีมีโทษมาก ประกอบดวยกายกรรม 
ท่ีไมมีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมท่ีมีโทษมาก ประกอบดวยวจีกรรมท่ีไมมีโทษนอย 
ประกอบดวยมโนกรรมท่ีมีโทษมาก ประกอบดวยมโนกรรมท่ีไมมีโทษนอย นี้เรียกวา คนมี 
ท่ีติมาก 
        คนมีท่ีตินอย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบดวยกายกรรมท่ีไมมีโทษมาก ประกอบดวยกายกรรม 
ท่ีมีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมท่ีไมมีโทษมาก ประกอบดวยวจีกรรมท่ีมีโทษนอย ประกอบ 
ดวยมโนกรรมท่ีไมมีโทษมาก ประกอบดวยมโนกรรมท่ีมีโทษนอย นีเ้รียกวา คนมีท่ีตินอย 
        คนไมมีท่ีติ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ประกอบดวยกายกรรมหาโทษมิได ประกอบดวยวจีกรรม 
หาโทษมิได ประกอบดวยมโนกรรมหาโทษมิได นีเ้รียกวา คนไมมีท่ีต ิ
        [๑๐๘] บุคคลผูอุคฆติตัญู เปนไฉน 
        การบรรลุมรรคผล ยอมมีแกบุคคลใด พรอมกับเวลาท่ีทานยกหวัขอข้ึนแสดง บุคคลนี้ 
เรียกวา บุคคลผูอุคฆติตัญู 
        บุคคลผูวิปญจิตัญู เปนไฉน 
        การบรรลุมรรคผล ยอมมีแกบุคคลใด ในเม่ือทานจําแนกเนื้อความแหงภาษิตโดยยอ 
ใหพิสดาร บุคคลน้ีเรียกวา บุคคลผูวิปญจิตัญู 
        บุคคลผูเนยยะ เปนไฉน 
        การบรรลุมรรคผลเปนช้ันๆ ไป ยอมมีแกบุคคลใด โดยเหตุอยางนี้คือโดยอุทเทส 
โดยไตถาม โดยทําไวในใจโดยแยบคาย โดยสมาคม โดยคบหา โดยสนิทสนมกับกลัยาณมิตร 
 บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูเนยยะ 
 
        บุคคลผูปทปรมะ เปนไฉน  
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        บุคคลใดฟงพุทธพจนกม็าก กลาวก็มาก จําทรงไวก็มาก บอกสอนกม็าก แตไมมี 
การบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูปทปรมะ 
        [๑๐๙] บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถูกตองแตไมวองไวนี้เรียกวา 
 บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว 
        บุคคลผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกเขาถามปญหายอมแกไดวองไว แตแกไมถูกตอง นี้เรียกวา 
บุคคลโตตอบวองไวแตไมถูกตอง 
        บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถูกตองและแกไดวองไว นีเ้รียกวา 
 บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว 
        บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไมไดถูกตองและไมวองไว นี้เรียกวา  
บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว 
        [๑๑๐] บุคคลเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก เปนไฉน 
        ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอยและกลาวคําไมประกอบดวยประโยชน ท้ัง 
บริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี ้
ยอมถึงซ่ึงอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนี้เทานั้น 
        ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอย และกลาวคําท่ีประกอบดวยประโยชน 
และบริษัทรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี ้
ยอมถึงซ่ึงอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนี้เทานั้น 
        ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมาก และกลาวคําไมประกอบดวยประโยชน 
ท้ังบริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี ้
ยอมถึงซ่ึงอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนี้เทานั้น  
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        สวนธรรมถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมาก และกลาวคําท่ีประกอบดวยประโยชน 
ท้ังบริษัทก็รูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี ้
ยอมถึงซ่ึงอันนับวา เปนธรรมกถึกของบริษัทเห็นปานนี้เทานั้น 
        เหลานี้เรียกวา บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก 
        บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยาง เปนไฉน 
        [๑๑๑] วลาหก ๔ อยาง 
                 ฟารองฝนไมตก 
                 ฝนตกฟาไมรอง 
                 ฟารองฝนตก 
                 ฟาไมรองฝนไมตก 
        [๑๑๒] บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางนี้ มีปรากฏอยูในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกนั 
        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                 บุคคลเหมือนฟารองฝนไมตก 
                 บุคคลเหมือนฝนตกฟาไมรอง 
                 บุคคลเหมือนฟารองฝนตก 
                 บุคคลเหมือนฟาไมรองฝนไมตก 
        บุคคลเหมือนฟารองฝนไมตก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูพูดแตไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟารองฝนไมตก ฟา 
นั้นรองแตฝนไมตก แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเหมือนฝนตกฟาไมรอง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนทําแตไมพูด อยางนีเ้ปนคนเหมือนฝนตกฟาไมรอง 
ฝนตกฟาไมรองแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น  
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        บุคคลเหมือนฟารองฝนตก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูพูดดวยทําดวย อยางนีเ้ปนคนเหมือนฟารอง 
ฝนตก ฟารองฝนตกแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเหมือนฟาไมรองฝนไมตก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมพูดไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟาไมรองฝนไมตก ฟาไม 
รองฝนไมตกแมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เปนไฉน 
        [๑๑๓] หนู ๔ จําพวก 
                    หนูท่ีขุดรูไว แตไมอยู 
                    หนูท่ีอยู แตมิไดขุดรู 
                    หนูท่ีขุดรูดวย อยูดวย 
                    หนูท่ีท้ังไมขุดรู ท้ังไมอยู 
        [๑๑๔] บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
        บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    บุคคลเปนผูทําท่ีอยู แตไมอยู 
                    บุคคลเปนผูอยู แตไมทําท่ีอยู 
                    บุคคลเปนผูทําท่ีอยู และอยูดวย 
                    บุคคลท้ังไมทําท่ีอยู ท้ังไมอยูดวย 
        บุคคลทําท่ีอยู แตไมอยู เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน 
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลน้ันไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กข 
สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวาเปนผูทําท่ีอยู แตไมอยู 
หนูนั้นทํารังไวแตไมอยูแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น  
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        บุคคลเปนผูอยู แตไมทําท่ีอยู เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้นรูอยูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูอยู แตไมทํา 
ท่ีอยู หนูท่ีเปนผูอยู แตไมทํารังนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนัน้ 
        บุคคลเปนผูทําท่ีอยู และอยูดวย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้น ยอมรูตามความเปนจริงวา นีทุ้กข 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวาเปนผูทําท่ีอยู และ 
อยูดวย หนูท่ีทํารังอยูและอยูดวยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้กมี็อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลท้ังไมทําท่ีอยู ท้ังไมอยูดวย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะเวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละบุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวาท้ังไมทําท่ีอยู ท้ังไม 
อยูดวย หนูท่ีท้ังไมทํารัง ท้ังไมอยูดวยนัน้ แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเหลานี ้มีปรากฏอยูในโลก 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จาํพวก เปนไฉน 
        [๑๑๕] มะมวง ๔ ชนิด 
                    มะมวงดบิ แตสีเปนมะมวงสุก 
                    มะมวงสุก แตสีเปนมะมวงดิบ 
                    มะมวงดบิ สีก็เปนมะมวงดิบ 
                    มะมวงสุก สีกเ็ปนมะมวงสุก 
        [๑๑๖] บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลกฉันนัน้เหมือนกัน  
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        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    บุคคลเชนมะมวงดิบ แตสีเปนมะมวงสุก 
                    บุคคลเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ 
                    บุคคลเชนมะมวงดิบ มีสีก็เปนมะมวงดิบ 
                    บุคคลเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก 
        บุคคลท่ีเปนเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขาเหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใส บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนเชน 
มะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุกมะมวงดิบแตมีสีเปนมะมวงสุกนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลท่ีเปนเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขาเหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใส บุคคลนั้น รูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนเชน 
มะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบมะมวงสุกแตมีสีเปนมะมวงดิบนัน้ฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเชนมะมวงดิบมีสีก็เปนมะมวงดิบ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใสบุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ ยอมไมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวาเปน 
เชนมะมวงดิบ มีสีก็เปนมะมวงดิบ มะมวงดิบมีสีเปนมะมวงดิบนัน้แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก เปนไฉน  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใสบุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนเชน 
มะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก มะมวงสุกมีสีเปนมะมวงสุกนั้นแมฉันใด บุคคลนี้ก็มี 
อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวก เปนไฉน 
        [๑๑๗] หมอ ๔ ชนิด 
                    หมอเปลาปด 
                    หมอเต็มเปด 
                    หมอเปลาเปด 
                    หมอเต็มปด 
        [๑๑๘] บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ ชนิด เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลกฉันนั้นเหมือนกัน 
        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    คนเปลาปด 
                    คนเต็มเปด 
                    คนเปลาเปด 
                    คนเต็มปด 
        บุคคลท่ีเปนคนเปลาปด เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใส บุคคลนั้นยอมไมรูตามความเปนจริงวา 
 นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนคนเปลาปด หมอเปลาปด 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น  
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        บุคคลท่ีเปนคนเต็มเปด เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใส บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวาเปนคนเต็มเปด หมอเต็มเปดนั้น 
แมเปนฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลท่ีเปนคนเปลาเปด เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใสบุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนคนเปลาเปด หมอเปลาเปดนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลท่ีเปนคนเต็มปด เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใส บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนคนเต็มปด หมอเต็มปดนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จาํพวกเปนไฉน 
        [๑๑๙] หวงน้ํา ๔ ชนิด 
                    หวงน้ําต้ืนเงาลึก 
                    หวงน้ําลึกเงาตืน้ 
                    หวงน้ําต้ืนเงาต้ืน 
                    หวงน้ําลึกเงาลึก 
        [๑๒๐] บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลกก็ฉันนั้นเหมือนกัน  
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        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    คนต้ืนเงาลึก 
                    คนลึกเงาตื้น 
                    คนต้ืนเงาตื้น 
                    คนลึกเงาลึก 
        คนต้ืนเงาลึก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใส บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา คนต้ืนเงาลึก หวงน้ําต้ืนเงาลึกนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        คนลึกเงาต้ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใส บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา คนลึกเงาตืน้ หวงน้ําลึกเงาต้ืนนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        คนต้ืนเงาต้ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเล่ือมใส บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา คนต้ืนเงาต้ืน หวงน้ําต้ืนเงาต้ืนนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        คนลึกเงาลึก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียวซายแลขวา 
คูเขา เหยยีดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเล่ือมใส บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ช่ือวา คนลึกเงาลึก หวงน้ําลึกเงาลึกนั้น 
แมฉันใด บุคคลน้ีก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยหวงน้าํ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก  
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        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก เปนไฉน 
        [๑๒๑] โคถึก ๔ จําพวก 
                    โคดุพวกของตน ไมดุพวกอ่ืน 
                    โคดุพวกอ่ืน ไมดุพวกของตน 
                    โคดุท้ังพวกของตน ดุท้ังพวกอ่ืน 
                    โคไมดุท้ังพวกของตน ไมดุท้ังพวกอ่ืน 
        [๑๒๒] บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวกเหลานี้ ปรากฏอยูในโลกก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    คนดุพวกของตน แตไมดุพวกอื่น 
                    คนดุพวกอ่ืน แตไมดุพวกของตน 
                    คนดุท้ังพวกของตน ดุท้ังพวกอ่ืน 
                    คนไมดุท้ังพวกของตน ไมดุท้ังพวกอ่ืน 
        บุคคลดุพวกของตนไมดุพวกอ่ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบเบียดเบียนบริษัทของตน แตไมเบียดเบียนบริษัทของผูอ่ืน 
บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปรียบดวยโคท่ีดแุตในพวกของตน ไมดุพวกอ่ืน โคถึกท่ีดุพวกของตน 
แตไมดุพวกอ่ืน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลดุพวกอ่ืนไมดุพวกของตน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ชอบเบียดเบียนบริษัทของผูอ่ืน แตไมเบียดเบียนบริษัทของตน 
บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปรียบดวยโคท่ีดุพวกอ่ืนแตไมดพุวกของตน โคถึกท่ีดุพวกอ่ืนแตไมดุพวก 
ของตน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลดุท้ังพวกของตน ดุท้ังพวกอ่ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เบียดเบียนท้ังบริษัทของตน เบียดเบียนท้ังบริษัทของผูอ่ืน 
บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปรียบดวยโคท่ีดุท้ังพวกของตน ดุท้ังพวกอ่ืน โคถึกท่ีดุท้ังพวกของตนดุท้ัง 
พวกอ่ืน แมฉันใด บุคคลนี้กมี็อุปไมยฉันนัน้  
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        บุคคลไมดุท้ังพวกของตน ไมดุท้ังพวกอ่ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเบียดเบียนท้ังบริษัทของตน ไมเบียดเบียนท้ังบริษัทของคนอ่ืน 
บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปรียบดวยโคท่ีไมดุท้ังพวกของตนและพวกอื่น โคถึกท่ีไมดุท้ังพวกของตน 
ไมดุท้ังพวกอ่ืน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกเปนไฉน 
        [๑๒๓] อสรพิษ ๔ จําพวก 
                    อสรพิษมีพิษแลนเร็ว แตไมราย 
                    อสรพิษมีพิษราย แตไมแลนเร็ว 
                    อสรพิษมีพิษแลนเร็วดวย มีพษิรายดวย 
                    อสรพิษมีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย 
        [๑๒๔] บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลกฉันนั้น 
เหมือนกนั 
        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    บุคคลมีพิษแลนเร็ว แตไมราย 
                     บุคคลมีพิษราย แตไมแลนเร็ว 
                    บุคคลมีพิษแลนเร็วดวย มีพษิรายดวย 
                    บุคคลมีพิษแลนไมเร็วดวย มีพษิไมรายดวย 
        บุคคลมีพิษแลนเร็ว แตไมราย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโกรธเนืองๆ แตวาความโกรธของเขาน้ันแล ยอมไมนอน 
เนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ช่ือวา ผูมีพิษแลนเร็วแตไมราย อสรพิษท่ีมีพิษแลนเร็ว 
แตมีพิษไมรายนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้  
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        บุคคลมีพิษราย แตไมแลนเร็ว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้นแล ยอมนอน 
เนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ช่ือวา มีพิษรายแตมีพษิไมแลนเร็ว อสรพิษท่ีมีพิษราย 
แตมีพิษไมแลนเร็ว แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลมีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโกรธเนืองๆ และความโกรธของเขาน้ันแล ยอมนอน 
เนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ช่ือวา มีพิษแลนเร็วดวย มีพษิรายดวย อสรพิษนี่มีพษิ 
แลนเร็วดวย มีพิษรายดวย แมฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลมีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมโกรธเนืองๆ ท้ังความโกรธของเขาน้ัน ไมนอนเนือ่ง 
อยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ช่ือวา มีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย อสรพิษท่ีมีพิษ 
ไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย แมฉันใดบุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จาํพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        [๑๒๕] บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนท่ีไมควรสรรเสริญ 
เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี พูดสรรเสริญพวกเดียรถีย สาวกของเดยีรถียผูปฏิบัติช่ัวปฏิบัติผิด 
วาเปนผูปฏิบัตดิีบาง เปนผูปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวา ไมใครครวญไมไตรตรองแลว 
พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ 
        บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี พูดติเตียนพระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจา ผูปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ วาเปนผูปฏิบัติช่ัวบาง เปนผูปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวาไมใครครวญ 
ไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนท่ีควรสรรเสริญ 
        บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว มีความเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส 
เปนไฉน  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังความเล่ือมใสใหเกิดข้ึน ในขอปฏิบัติช่ัวปฏิบัติผิด วาเปน 
ขอปฏิบัติดีบาง เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวาไมใครครวญไมไตรตรองแลว 
มีความเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส 
        บุคคลไมใครครวญแลวไมไตรตรองแลว ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 
 เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังความไมเล่ือมใสใหเกิดข้ึน ในขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วา 
เปนขอปฏิบัติช่ัวบาง เปนขอปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวาไมใครครวญไมไตรตรองแลว 
 ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส 
        [๑๒๖] บุคคลใครครวญไตรตรองแลว พูดตเิตียนคนที่ควรติเตียนเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมพูดติเตียนพวกเดียรถีย สาวกเดียรถียผูปฏิบัติช่ัวปฏิบัติผิด 
วาเปนผูปฏิบัตช่ัิวบาง เปนผูปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวา ใครครวญไตรตรองแลว 
พูดติเตียนคนท่ีควรติเตียน 
        บุคคลใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคุณของคนท่ีควรสรรเสริญ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมสรรเสริญพระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจา 
 ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วาเปนผูปฏิบัติดีบาง ปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวา ใครครวญ 
ไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคุณของคนท่ีควรสรรเสริญ 
        บุคคลใครครวญไตรตรองแลว ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังความไมเล่ือมใสใหเกิดข้ึน ในขอปฏิบัติช่ัว ขอปฏิบัติผิด 
วาขอปฏิบัตินีช่ั้วบาง ขอปฏิบัตินี้ผิดบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวาใครครวญไตรตรองแลว 
ไมเล่ือมใสในฐานะท่ีไมควรเล่ือมใส 
        บุคคลใครครวญไตรตรองแลว เล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใสเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยังความเล่ือมใสใหเกิดข้ึน ในขอปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ วา 
นี้เปนขอปฏิบัติดีบาง นี้เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ช่ือวาใครครวญไตรตรองแลว 
เล่ือมใสในฐานะท่ีควรเล่ือมใส  
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        [๑๒๗] บุคคลพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียนจริงแทตามกาล แตไมพดูสรรเสริญคน 
ท่ีควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ในคน ๒ คนนั้น ผูใดควร 
ติเตียน ยอมติเตียนผูนั้น จริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ ยอมไมพูดสรรเสริญผูนั้น 
จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ช่ือวา พดูติเตียนคนท่ีควรติเตียนจริงแทตามกาล แตไมพูด 
สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ จริงแทตามกาล 
        บุคคลพูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญจริงแทตามกาล แตไมพดูติเตียนคนท่ีควร 
ติเตียนจริงแทตามกาล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้นผูใดควร 
สรรเสริญ ยอมพูดสรรเสริญผูนั้น จริงแทตามกาล ผูใดควรติเตียนยอมไมพูดติเตียนผูนั้น 
จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ช่ือวา พดูสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญจริงแทตามกาล แตไมพูด 
ติเตียนคนท่ีควรติเตียนจริงแทตามกาล 
        บุคคลพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียนจริงแทตามกาลและพูดสรรเสริญ คนท่ีควร 
สรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้น ผูใดควรติเตียน 
ยอมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ ยอมพูดสรรเสริญแมบุคคลนั้นจริงแท 
ตามกาล เปนผูรูกาล เพื่อจะแกปญหานั้นในท่ีนั้น บุคคลอยางนี้ช่ือวา พดูติเตียนคนท่ีควร 
ติเตียนจริงแทตามกาล และพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล 
        บุคคลไมพูดติเตียนคนท่ีควรติเตียนจริงแทตามกาล ท้ังไมพูดสรรเสริญคนท่ีควร 
สรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้นผูใดควรติเตียน 
ยอมไมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญยอมไมพูดสรรเสริญแมผูนั้นจริงแท 
ตามกาล เปนผูวางเฉย มีสติ มีสัมปชัญญะบุคคลอยางนี้ช่ือวา ไมพูดติเตียนคนท่ีควร 
ติเตียนจริงแทตามกาล ท้ังไมพูดสรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญจริงแทตามกาล  
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        [๑๒๘] บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ 
เปนไฉน 
        อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหม่ัน ความขยนัความเพยีรพยายาม 
มิไดบังเกดิแตบุญ นี้เรียกวา บุคคลผูดํารงชีพ อยูดวยผลแหงความหม่ัน มิใชดํารงชีพอยูดวย 
ผลแหงบุญ 
        บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน เปนไฉน 
        เทวดาช้ันสูงๆ ข้ึนไป ตลอดถึงเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวดี ช่ือวา ผูดํารงชีพอยูดวย 
ผลแหงบุญ มิใชผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน 
        บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ันดวย ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย 
เปนไฉน 
        อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหม่ัน ความขยนั ความเพยีรพยายาม 
ดวย เพราะบุญดวย นี้เรียกวา บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ันดวย ดํารงชีพอยูดวย 
ผลแหงบุญดวย 
        บุคคลผูมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน ท้ังมิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ 
ดวย เปนไฉน 
        สัตวนรกทั้งหลาย ชื่อวามิใชผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหม่ัน ท้ังมิใชดํารงชีพอยู 
ดวยผลแหงบุญดวย 
        [๑๒๙] บุคคลผูมืดมามืดไป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดในภายหลัง ในตระกูลตํ่า คือตระกูลคนจัณฑาล 
ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกลูคนเทดอกไม ซ่ึงขัดสน มีขาวน้ํา 
โภชนะนอย มีความเปนอยูฝดเคือง มีอาหารที่จะพึงกนิ มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้น 
เปนผูมีผิวพรรณขี้ร้ิว ไมนาด ูเปนคนเต้ีย มีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก 
 หรือเปนคนงอยมักไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน  
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ท่ีอยูอาศัย วัตถุเปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา 
ประพฤติทุจริตทางใจ คร้ันเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะ 
ความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก บุคคลอยางนี้ช่ือวามืดมามืดไป 
        บุคคลผูมืดมาสวางไป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดในภายหลัง ในตระกูลตํ่า คือตระกูล คนจัณฑาล 
ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกลูคนเทดอกไม ซ่ึงขัดสน มีขาวน้ํา 
โภชนะนอย มีความเปนอยูฝดเคือง มีอาหารที่จะพึงกนิ มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้น 
เปนผูมีผิวพรรณขี้ร้ิว ไมนาด ูเปนคนเต้ียมีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก 
หรือเปนคนงอย มักไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย 
วัตถุอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติ 
สุจริตทางใจ คร้ันเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะความแตกแหง 
กาย ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค บุคคลอยางนี้ช่ือวามืดมาสวางไป 
        บุคคลผูสวางมามืดไป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดแลวในภายหลัง ในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล 
 ตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซ่ึงมีอํานาจวาสนามาก มีทรัพยมาก มีโภคะ 
มาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือกเพยีงพอ 
 และบุคคลนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดูนาชม นาเล่ือมใส ประกอบดวยเปนผูมีสรีระมีสีราวกับ 
ทอง มีปกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย วัตถุ 
เปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา  ประพฤติทุจริต 
ทางใจ คร้ันเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบ้ืองหนาแตตายเพราะความแตกแหงกาย 
 ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคลอยางนี้ ช่ือวาสวางมามืดไป 
        บุคคลท่ีสวางมาสวางไป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดแลวในภายหลัง ในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล 
ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาลซ่ึงมีอํานาจวาสนามาก มีทรัพยมาก  
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มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณเคร่ืองปล้ืมใจเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือก 
เพียงพอ และบุคคลนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดูนาชม นาเล่ือมใส ประกอบดวยความเปนผูมี 
สรีระมีสีราวกับทองมีปกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน 
ท่ีอยูอาศัย วัตถุเปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา 
ประพฤติสุจริตทางใจ คร้ันเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบ้ืองหนาแตตาย เพราะ 
ความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค บุคคลอยางนี้ช่ือวา สวางมาสวางไป 
        [๑๓๐] บุคคลผูต่ํามาตํ่าไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ช่ือวาตํ่ามาต่ําไป 
        บุคคลผูต่ํามาสูงไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ช่ือวา ต่ํามาสูงไป 
        บุคคลผูสูงมาตํ่าไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ช่ือวา สูงมาตํ่าไป 
        บุคคลผูสูงมาสูงไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ช่ือวา สูงมาสูงไป 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวก เปนไฉน 
        [๑๓๑] ตนไม ๔ ชนดิ คือ 
                    ไมกระพ้ี แตบริวารมีแกน 
                    ไมมีแกน แตบริวารมีกระพี ้
                    ไมกระพ้ี บริวารก็มีกระพ้ี 
                    ไมมีแกน บริวารก็มีแกน 
        [๑๓๒] บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลกก็ฉันนั้น 
เหมือนกนั 
        บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน 
                    บุคคลกระพ้ี แตบริวารมีแกน 
                    บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี ้
                    บุคคลกระพ้ี บริวารก็เปนกระพี้ 
                    บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน  
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        บุคคลกระพ้ี แตบริวารมีแกน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก แตบริษัทของบุคคลนั้น เปน 
คนมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ช่ือวา บุคคลกระพ้ีแตบริวารมีแกน ตนไมนั้นเปน 
กระพ้ี แตบริวารมีแกน แมฉันใด บุคคลนี้กมี็อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพ้ี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม สวนบริษัทของบุคคลนั้น เปนผู 
ทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ช่ือวา บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี้ ตนไมนัน้มีแกน 
แตบริวารมีกระพี้ แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลกระพ้ี บริวารกเ็ปนกระพี้ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก แมบริษัทของบุคคลนั้น ก็เปนผู 
ทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ช่ือวา บุคคลกระพ้ีบริวารก็เปนกระพี้ ตนไมกระพี้ 
มีบริวารเปนกระพี้นั้น แมฉันใด บุคคลนี้กมี็อุปไมยฉันนัน้ 
        บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนมีศีล มีธรรมอันลามก ฝายบริษัทของบุคคลน้ันก็เปนผู 
มีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ช่ือวา บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน ตนไมมีแกน บริวาร 
ก็มีแกนนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น 
        บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        [๑๓๓] บุคคลผูถือรูปเปนประมาณ เล่ือมใสในรูป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นรูปท่ีสูง รูปท่ีไมอวนไมผอม รูปท่ีมีอวัยวะสมสวน หรือ 
รูปท่ีงามพรอมไมมีท่ีติ ถือเอาเปนประมาณในรูปนั้น แลวจึงยังความเล่ือมใสใหเกดิ นี้เรียกวา 
บุคคลผูถือรูปเปนประมาณ เล่ือมใสในรูป 
        บุคคลถือเสียงเปนประมาณ เล่ือมใสในเสียง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถือเอาประมาณในเสียงนั้นโดยการสรรเสริญคุณท่ีคนอ่ืนพูด 
ในท่ีลับหลัง โดยการชมเชยท่ีคนอ่ืนนิพนธข้ึน โดยการยกยองท่ีคนอืน่พูดตอหนา โดยการ 
สรรเสริญท่ีผูอ่ืนนําไปพรรณนาตางๆ กันไป แลวจึงยังความเล่ือมใสใหเกิด บุคคลถือประมาณใน 
เสียง เล่ือมใสในเสียง  
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        บุคคลถือความเศราหมองเปนประมาณ เล่ือมใสในความเศราหมอง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นความเศราหมองแหงจีวร เห็นความเศราหมองแหงบาตร 
เห็นความเศราหมองแหงเสนาสนะ หรือเหน็การทําทุกกรกิริยามีอยางตางๆ ถือเอาประมาณใน 
ความเศราหมองนั้นแลว จึงยังความเล่ือมใสใหเกิดข้ึน นี้เรียกวา บุคคลผูถือความเศราหมอง 
เปนประมาณ เล่ือมใสในความเศราหมอง 
        บุคคลถือธรรมเปนประมาณ เล่ือมใสในธรรม เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เห็นศีล เหน็สมาธิ เห็นปญญา ถือเอาประมาณในธรรมน้ันแลว 
ยังความเล่ือมใสใหเกิดข้ึน นี้เรียกวา บุคคลถือธรรมเปนประมาณ เล่ือมใสในธรรม 
        [๑๓๔] บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง แตไมชักชวนคนอ่ืนใหถึง 
พรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน แตไมชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยสมาธิ 
เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตน แตไมชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถึงพรอมดวย 
วิมุตติดวยตน แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ 
ดวยตน แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ช่ือวา ปฏิบัติเพื่อ 
ประโยชนตนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน 
        บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน แตชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอม 
ดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน แตชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปน 
ผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตน แตชักชวนคนอ่ืนใหถึง พรอมดวยปญญา ไมถึงพรอมดวยวิมุตติ 
ดวยตน แตชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยวมุิตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวมุิตติญาณทัสสนะ 
ดวยตน แตชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ช่ือวา ปฏิบัตเิพื่อ 
ประโยชนคนอื่นไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน  
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        บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย เพ่ือประโยชนคนอ่ืนดวยเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
ศีลดวย เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนดวย ชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยสมาธิดวย เปนผูถึง 
พรอมดวยปญญาดวยตนดวย ชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยปญญาดวย เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ 
ดวยตนดวย ชักชวนคนอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุตติดวย เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ 
ดวยตนดวยชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวมุิติญาณทัสสนะดวย บุคคลอยางนี้ช่ือวา ปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตนดวย เพื่อประโยชนผูอ่ืนดวย 
        บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืนเปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน ไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอม 
ดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน ไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึง 
พรอมดวยปญญาดวยตน ไมชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ 
ดวยตน ไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตน 
 ไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ช่ือวา ไมปฏิบัติเพือ่ประโยชนตน 
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอ่ืน 
        [๑๓๕] บุคคลทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งท่ีทําตนใหเดือดรอน 
เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนคนเปลือย ไมมีอาจาระ บริโภคอุจจาระซ่ึงติดท่ีมือ 
 คนเรียกใหมารับภิกษาไมมา คนบอกใหหยุดไมหยดุ ไมยินดภีิกษาท่ีเขารับกอนแลวนํามา 
ไมยินดภีกิษาท่ีเขาทําอุทิศเพื่อตน ไมรับนิมนตเขา ไมรับภิกษาท่ีเขาคดจากหมอแลวก็ให 
ไมรับจากหมอขาวหรือกระเชา ไมรับภิกษาท่ีมีธรณีประตูเปนระหวางค่ัน ไมรับภิกษาท่ีมีทอนไม 
เปนระหวางค่ัน ไมรับภิกษาที่มีสากเปนระหวางค่ัน ไมรับภิกษาของคนท้ัง ๒ ซ่ึงกําลังบริโภคอยู 
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภกิษาของหญิงท่ีกําลังใหลูกดื่มน้าํนมอยู ไมรับภิกษาของหญิง 
ผูอยูในระหวางบุรุษ ไมรับภกิษาในภัตที่เขาทํารวมกันไว ไมรับภิกษาในท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับ  
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ภิกษาในท่ีมีแมลงวันอยูเปนหมูๆ ไมรับปลาเนื้อ ไมดื่มสุราเมรัย น้ําสาหมัก บุคคลผูนั้นเปน 
ผูรับภิกษาในเรือนหลังเดียวยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเพียงคําเดยีวบาง เปนผูรับภิกษาใน 
เรือนสองหลังยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวสองคําบาง ฯลฯ เปนผูรับภกิษาในเรือนเจด็หลัง 
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเจ็ดคําบาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภกิษาอันเขาจัดไวให ๑ ท่ีบาง 
 ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขาจัดไวให ๒ ท่ีบาง ฯลฯยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขา 
จัดไวให ๗ ท่ีบาง ยอมบริโภคอาหารวนัละ ๑ คร้ังบาง ยอมบริโภคอาหารสองวันตอคร้ังบาง ฯลฯ 
ยอมบริโภคอาหารเจ็ดวันตอคร้ังบาง เปนผูขวนขวายประกอบในการบริโภคอาหารโดยปริยาย 
กึ่งเดือนตอคร้ังบาง เห็นปานนี้อยู ดวยประการฉะนี้ บุคคลผูนั้นเปนผูมีผักเปนภกัษาบาง 
เปนผูมีขาวฟางเปนภกัษาบาง เปนผูมีลูกเดอืยเปนภักษาบาง เปนผูมีเศษหนังเปนภักษาบาง 
เปนผูมียางไมเปนภักษาบาง เปนผูมีปลายขาวเปนภักษาบางเปนผูมีขาวตังเปนภกัษาบาง 
เปนผูมีน้ําขาวเปนภกัษาบาง เปนผูมีหญาเปนภักษาบาง เปนผูมีโคมัยเปนภักษาบาง ยงัอัตภาพ 
ใหเปนไปดวยมูลผลาหารในปามีปกติบริโภคผลไมท่ีหลนแลว บุคคลผูนั้นยอมครองผาปานบาง 
 ยอมครองผาเจือปานบาง ยอมครองผาท่ีเขาท้ิงจากซากศพบาง ยอมครองผาบังสุกุลบาง ยอม 
ครองผาเปลือกไมบาง ยอมครองผาหนังเสือบาง ยอมครองผาหนังเสือผากลางบางยอมครองผา 
คากรองบาง ยอมครองผาเปลือกไมกรองบาง ยอมครองผาผลไมกรองบาง ยอมครองผากัมพล 
ท่ีทําดวยผมมนุษยบาง ยอมครองผากัมพลที่ทําดวยหนังสัตวรายบาง ยอมครองผาท่ีทําดวย 
ปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวดขวนขวายประกอบในการถอนผมและหนวดบาง 
เปนผูยืนอยูโดยไมตองการทีน่ั่งบาง เปนผูนั่งกระโหยงประกอบความเพียรในการนั่งกระโหยงบาง 
 เปนผูทําการยนืและจงกรมเปนตนบนเหล็กแหลม สําเร็จการนอนบนเหล็กแหลมนั้นบาง เปนผู 
ขวนขวายประกอบความเพียรในการลงนํ้าลอยบาปมีเวลาเย็นเปนคร้ังท่ี ๓ อยูบางเปนผูขวนขวาย 
ประกอบในการยังกายใหรอนท่ัว และใหรอนรอบ มีประการมิใชนอยเห็นปานนี้ ดวยประการ 
ฉะนี้อยู บุคคลอยางนี้ช่ือวา ยงัตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบในส่ิงท่ีทําตน 
ใหเดือดรอน  
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        บุคคลทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบส่ิงท่ียังผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูฆาแกะ ฆาสุกร ฆาเนื้อ ฆานก เปนพราน เปน 
ชาวประมง เปนโจร เปนโจรผูฆาคน เปนคนฆาโค เปนผูรักษาเรือนจํา ก็หรือวาบุคคลบางพวก 
แมเหลาอ่ืน ผูมีการงานอันทารุณ บุคคลอยางนี้ช่ือวา ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ขวนขวายประกอบ 
ส่ิงท่ียังใหผูอ่ืนเดือดรอน 
        บุคคลทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบส่ิงท่ียังตนใหเดือดรอน ทําผูอ่ืน 
ใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนกษัตริยผูพระราชาไดรับมุรธาภิเษกแลว หรือเปนพราหมณ 
มหาศาล บุคคลนั้นใหสรางสันถาคารใหมสําหรับพระนครดานทิศบูรพา ปลงผมและหนวด 
 นุงหมหนังเสือพรอมท้ังเล็บ ทากายดวยเนยใสและนํ้ามัน เกาหลังดวยเขาเนื้อ เขาไปสูสันถาคาร 
พรอมมเหสีและพราหมณปุโรหิต ผูนั้นยอมสําเร็จการนอนในท่ีนัน้ บนพื้นดนิปราศจากเคร่ืองลาด 
ซ่ึงบุคคลเขาไปฉาบทาดวยของเขียว พระราชายอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในถันขางหนึ่ง 
ของแมโคนั้น ซ่ึงมีลูกเชนกบัแม [คือแมขาวลูกก็ขาว แมแดงลูกกแ็ดง] มเหสียอมยังอัตภาพ 
ใหเปนไปดวยน้ํานมในถันท่ีสองนั้นพราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในถัน 
ท่ีสามนั้น ยอมบูชาไฟดวยน้ํานมในถันท่ีส่ีนั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมท่ีเหลือ 
พระราชานั้นกลาวแลวอยางน้ีวา พวกทานจงฆาโคตัวผูประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆาลูกโค 
ตัวผูประมาณเทานี้ ตัวเมียประมาณเทานี้เพือ่บูชายัญ จงฆาแพะประมาณเทานี้ จงฆาแกะประมาณ 
เทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆามาประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ จงตัดไมประมาณเทานี้เพื่อปลูกโรงพิธี 
จงเกี่ยวแฝกประมาณเทานี้เพื่อประโยชนแกการทําเคร่ืองแวดลอม แมคนเหลาใดเปนทาส เปน 
คนใช หรือเปนกรรมกรของพระราชานั้น แมคนเหลานัน้ก็ถูกอาชญาคุกคามแลว ถูกภยัคุกคาม 
แลว มีหนาชุมดวยน้ําตารองไหอยู ยอมตองทําการงานรอบขางท้ังหลายบุคคลอยางนีช่ื้อวา 
เปนผูทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
และขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
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        บุคคลท่ีไมทําตนใหเดือดรอน และไมขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอน 
ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน และไมขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน 
        บุคคลนั้น ไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีตณัหา ดับกิเลสไดแลว 
เปนผูเยือกเย็น เสวยความสุข มีตนอันประเสริฐอยูในทิฏฐธรรม พระตถาคตทรงอุบัติข้ึนใน 
โลกน้ี พระองคเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปด ี
 ทรงรูโลก เปนสารถีฝกบุรุษไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปน 
พระพุทธเจา เปนผูมีโชค พระองคทรงทําใหแจงซ่ึงโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก 
 สมณพราหมณ ประชาพรอมท้ังเทวดาและมนุษย เพราะรูยิ่งดวยพระองคเองแลวทรงประกาศ 
 พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตนงามในทามกลาง งามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ 
ประกาศพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คหบดีหรือบุตรแหงคหบดี หรือผูท่ีเกิดเฉพาะแลว 
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ผูนั้น คร้ันฟงธรรมแลว ยอมไดความเล่ือมใสในพระตถาคต 
 เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซ่ึงความเล่ือมใสนั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางนีว้า ฆราวาสคับแคบ 
เปนทางแหงธุลี บรรพชามีโอกาสดียิ่ง การท่ีเราอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ 
โดยสวนเดียว เชนกับสังขท่ีขัดดีแลวเปนของทําไดยาก ถากระไรแลว เราพึงปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตผูไมมีเรือนดังนี้โดยสมัยอ่ืนเขาละกองแหงโภคะ 
นอยหรือมาก ละเครือญาตินอยหรือมาก ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชิตผูไมมีเรือนผูนั้นเปนผูบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุท้ังหลาย 
 ละปาณาติบาต เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต   วางทอนไม   วางศัสตรา   มีความละอาย 
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตวอยู ละการลักทรัพย เปนผูเวนขาด 
จากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย 
 เปนผูสะอาดอยู ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย มีความประพฤต ิ
หางไกลจากกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากเมถุนธรรมอันเปนกจิของชาวบาน 
 ละการพูดเท็จเวนจากการพดูเท็จ พดูแตคําจริง ดํารงคําสัตยเปนนจิ มีถอยคําม่ันคง  
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 ไมพูดพลอย   ไมพูดลวงโลก   ละคําพูดสอเสียด   เวนขาดจากคําพดูสอเสียด  ฟงขางนี้แลว 
ไมไปบอกขางโนนเพื่อใหคนหมูนีแ้ตกราวกัน หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อให 
คนหมูโนนแตกราวกนั สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง 
ชอบความพรอมเพรียงกนั ยนิดีใหความพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในหมูคนท่ีพรอมเพรียงกนั 
กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบเวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ 
 เพราะหู เปนท่ีตั้งแหงความรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ 
 ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พดูถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม 
พูดอิงวนิัย พดูแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนดประกอบดวยประโยชน โดยการอันควร 
ผูนั้นเปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี 
งดจากการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง ประโคมดนตรี และดู 
การเลนอันเปนขาศึกตอพระศาสนาเวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวย 
ดอกไมของหอม และเคร่ืองประเทืองผิว อันเปนท่ีตั้งแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอน 
บนท่ีนั่งท่ีนอนสูงและใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ 
เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาสา 
เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับชาง โค 
มา ลา เวนขาดจากการรับไรนา และท่ีดนิ เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช 
เวนขาดจากการซ้ือการขาย เวนขาดจากการโกงดวยเคร่ืองตวงเคร่ืองวัด เวนขาดจากการ 
คดโกงโดยการรับสินบน โดยการหลอกลวง โดยการทําของเทียมของปลอม เวนขาดจากการตัด 
การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก เธอเปนผูยินดดีวยจีวรสําหรับบริหารกาย 
ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง เธอยอมถือเอาเพียงบริขาร ๘ เทานั้นแลว หลีกไปโดยทิศท่ีตน 
ปรารถนาจะไป นกซ่ึงมีปก มีภาระเพยีงปกของตนอยางเดียวเทานัน้ ยอมบินไปตามทิศท่ีตน 
ประสงคจะไป ช่ือแมฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมยนิดีดวยจีวรสําหรับบริหารกาย 
ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง ยอมถือเอาเพียงบริขารเทานั้นแลวหลีกไปโดยทิศท่ีตนปรารถนา  
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จะไป เธอประกอบแลวดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้ยอมเสวยเฉพาะซ่ึงสุขอันหาโทษมิไดในภายใน 
 เธอเห็นรูปดวยตา ไมเปนผูถือเอาซ่ึงนิมิต ไมเปนผูถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ อกุศลธรรม 
ท้ังหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือจักษุนี้อยู 
เพราะการไมสํารวมอินทรียคือจักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือจักษนุั้น ยอม 
รักษาอินทรียคือจักษุ ยอมถึงความสํารวมในอินทรียคือจักษุฟงเสียงดวยหู ฯลฯ สูดกล่ินดวย 
จมูก ฯลฯ ล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว 
 ไมเปนผูถือเอาซ่ึงนิมิตไมเปนผูถือเอาซ่ึงอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมท้ังหลายอันลามก คือ อภิชฌา 
และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือใจนี้อยูเพราะการไมสํารวมอินทรีย คือ 
ใจใด ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือใจนั้น ยอมรักษาอินทรียคือใจนั้น ยอมถึงความ 
สํารวมในอินทรียคือใจนัน้ เธอประกอบแลวดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้ ยอมเสวยเฉพาะ 
ซ่ึงความสุขอันสรรพกิเลสร่ัวรดไมได เธอยอมทําความรูท่ัวพรอมในการกาวไป ในการ 
ถอยกลับ ยอมทําความรูท่ัวพรอมในการแลไปขางหนา และเหลียวไปขางๆ ยอมทําความรูท่ัว 
พรอมในการคูเขา เหยยีดออก ยอมทําความรูท่ัวพรอมในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ยอม 
ทําความรูท่ัวพรอมในการกิน ดื่ม เค้ียว ล้ิม ยอมทําความรูท่ัวพรอมในการถายอุจจาระปสสาวะ 
ยอมทําความรูท่ัวพรอมในการเดินไป ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด 
ในการนิ่งๆ เธอประกอบดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี ้
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐนี้ และประกอบดวยความสันโดษอันประเสริฐนี้ ยอม 
เสพเสนาสนะอันสงัด เชน ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขาถํ้าในเขา ปาชา ปาดง กลางแจง 
กองฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังภตัร นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหม่ัน 
เธอละอภิชฌาในโลกเสียได มีจิตปราศจากอภิชฌาอยู ยังจิตใหผองใสจากอภิชฌา ละความ 
ขัดเคือง คือ พยาบาทแลว มีจิตไมเบียดเบียน มีความอนเุคราะหดวยประโยชนเกื้อกลูแกสรรพสัตว 
อยู ยังจิตใหผองใสจากความขัดเคือง คือ พยาบาทละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมทิธะอยู 
มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะ ยังจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจกุกกจุจะ  
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เปนผูมีจิตไมฟุงซานอยู ผูมีจิตสงบระงับในภายใน ยังจติใหผองใสจากอุทธัจจกกุกจุจะ 
ละวิจกิิจฉา มีวิจิกจิฉาอันขามไดแลว ไมมีการกลาววาอยางไรในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยังจติ 
ใหผองใสจากวิจิกจิฉา เธอละนิวรณหาเหลานั้นอันเปนอุปกิเลสแหงใจทําปญญาใหทุรพลไดแลว 
 สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึงปฐมฌานมีวิตก มีวิจารมปีติ และสุข 
อันเกิดแตวเิวก สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะความสงบแหงวติกและวิจาร เขาทุติยฌานอันยัง 
จิตใจใหผองใส เปนธรรมเอกผุดข้ึนภายในไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกดิแตสมาธิ 
สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะเบ่ือหนายปติ เปนผูมีจิตเปนอุเบกขาอยู มีสติสัมปชัญญะอยู และ 
เสวยสุขดวยกายเขาตติยฌาน มีนัยอันพระอริยะท้ังหลายกลาววา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ 
อยูเปนสุขดังนี ้สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะละสุขและทุกขได เพราะความดับไปแหงโสมนัสและ 
โทมนัสในกอนเทียว เขาจตุตถฌาน ไมมีสุข ไมมีทุกขมีสติบริสุทธ์ิเกิดแตอุเบกขาสําเร็จ 
อิริยาบถอยู เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส เปนธรรมชาติ 
ออน ควรแกการงานต้ังม่ันแลวถึงความไมหวั่นไหวแลวดังนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพือ่ 
ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ เธอยอมระลึกชาตท่ีิเคยเกดิในกอนไดเปนอันมาก นี้คืออยางไร คือ 
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง  แสนชาติบาง 
 ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏะกัลปเปนอันมากบางตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏะกัลป 
เปนอันมากบางวา ในภพนั้น เราช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีวรรณะอยางนั้น 
 มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพยีงนั้น คร้ันเขาจุติจากภพน้ันแลว 
ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนัน้ก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นมีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ คร้ันเขาจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพน้ี 
เธอยอมระลึกถึงชาติท่ีเคยเกดิในกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุทเทส ดวย 
ประการฉะนี้ ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวัน่ไหวแลวอยางนี้เธอยอมนอมจิตไป  
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เพื่อรูจุติ และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังเกิดอยูเลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษแุหงมนษุย ยอม 
รูชัดซ่ึงหมูมนษุยผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขา 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจาเปนสัมมทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุต ิกําลังเกิด เลว  ประณีต มี 
ผิวพรรณดี ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุ อันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษยยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงานต้ังม่ันถึงความไมหวัน่ไหวแลว อยางนี้ เธอ 
ยอมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกดิทุกข 
 นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา เหลานีอ้าสวะ 
 นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูอยางนี้เห็น 
อยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพน 
แลวก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําได 
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีบุคคลอยางนี้ช่ือวาไมทําตนใหเดือดรอน 
ไมขวนขวายประกอบส่ิงท่ีทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบส่ิง 
ท่ีทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน บุคคลผูไมทําตนเดือดรอน ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เปนผูไมมีตณัหา 
เปนผูมีกิเลสอันดับแลว เปนผูเย็นแลว ยอมเปนผูเสวยความสุข มีตนอันประเสริฐ สําเร็จ 
อิริยาบถอยู ในทิฏฐธรรม 
        [๑๓๖] บุคคลมีราคะ เปนไฉน 
        บุคคลใดละราคะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีราคะ  
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        บุคคลมีโทสะ เปนไฉน 
        บุคคลใดละโทสะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโทสะ 
        บุคคลมีโมหะ เปนไฉน 
        บุคคลใดละโมหะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโมหะ 
        บุคคลมีมานะ เปนไฉน 
        บุคคลใดละมานะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีมานะ 
        [๑๓๗] บคุคลผูไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาท่ีเห็นแจงในธรรม 
กลาวคืออธิปญญา เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไดสมาบัติท่ีสหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป แตไมได 
โลกุตรมรรค หรือโลกุตรผล บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูไดเจโตสมถะในภายใน แตไมได 
ปญญาท่ีเห็นแจงในธรรม กลาวคือ อธิปญญา 
        บุคคลผูไดปญญาเห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะเปน 
ภายใน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดโลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล แตไมไดสมาบัตท่ีิ 
สหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนเปนผูไดปญญาท่ีเห็นแจงในธรรม 
กลาวคืออธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะเปนภายใน 
        บุคคลผูไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไดอธิปญญาธัมมวิปสสนาดวย 
เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูไดสมาบัติท่ีสหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป เปนผู 
ไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูไดเจโตสมถะเปนภายในดวย 
 ไดปญญาท่ีเหน็แจงในธรรม กลาวคืออธิปญญาดวย 
        บุคคลผูไมไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไมไดปญญาท่ีเห็นแจงในธรรมกลาวคือ 
อธิปญญาดวย เปนไฉน  
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        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูไดสมาบัติท่ีสหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป ไม 
เปนผูไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูไมไดเจโตสมถะเปนภายใน 
ดวย ไมไดปญญาท่ีเห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญาดวย 
        [๑๓๘] บุคคลไปตามกระแส เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมเสพกาม ยอมกระทํากรรมอันลามกนี้เรียกวา บุคคลไป 
ตามกระแส 
        บุคคลไปทวนกระแส เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเสพกามและไมกระทํากรรมอันลามก บุคคลนั้นถึงจะมีทุกข 
มีโทมนัส มีหนาชุมดวยน้ํา รองไหอยู กย็ังประพฤติพรหมจรรยบริบูรณบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวา 
บุคคลไปทวนกระแส 
        บุคคลผูตั้งตัวไดแลว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดผุดข้ึน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ 
ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา นี้เรียกวา บุคคลต้ังตัวไดแลว 
        บุคคลขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี กระทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะรูยิ่งดวยตนเอง สําเร็จอิริยาบถอยูใน 
ทิฏฐธรรม นี้เรียกวา บุคคลขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ 
        [๑๓๙] บุคคลผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะเปนไฉน 
        สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก  อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีนอย บุคคลนั้นไมรูอรรถ ไมรูธรรมแหงสุตะอันนอยนัน้ 
ไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมบุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูมีสุตะนอย ไมไดประโยชน 
เพราะสุตะนัน้ 
        บุคคลผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน  
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        สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีนอย บุคคลนั้นรูอรรถรูธรรม ของสุตะนอยนัน้ เปน 
ผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะ 
สุตะ 
        บุคคลผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน 
        สุตะ คือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุตกะ  ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้น ไมรูอรรถ ไมรูธรรมของสุตะมากนั้น ไม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ช่ือวา เปนผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะ 
สุตะ 
        บุคคลผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน 
        สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม 
เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้นรูอรรถรูธรรมของสุตะอันมากนัน้ เปนผู 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ช่ือวาเปนผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ 
        [๑๔๐] บุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ช่ือวาเปนพระโสดาบันเพราะความส้ินไปแหงสัญโญชน ๓ มี 
อันไมตกไปในอบายภูมิ เปนผูเท่ียง เปนผูจักตรัสรูในเบ้ืองหนา นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะ 
ไมหวัน่ไหว 
        บุคคลผูเปนสมณะบัวหลวง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ช่ือวา เปนพระสกทาคามี เพราะความส้ินไปแหงสัญโญชน ๓ 
เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง จะมาสูโลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดยีวเทานั้น กจ็ักทําท่ี 
สุดแหงทุกขได นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะบัวหลวง 
        บุคคลผูเปนสมณะบัวขาว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูเกิดผุดข้ึน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ 
และปรินิพพานในเทวโลกน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา นี้เรียกวา บุคคลผูเปน 
สมณะบัวขาว  
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        บุคคลผูเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี รูยิ่งดวยตนเองแลว กระทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได เพราะความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยู 
ในทิฏฐธรรมเทียว นี้ เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
                           จตุกกนิทเทส จบ 
                            ปญจกนิทเทส 
                          [บุคคล ๕ จําพวก] 
        [๑๔๑] บรรดาบุคคลท่ีไดแสดงไวแลวนั้นๆ บุคคลนี้ใดตองอาบัติดวยเดือดรอนดวย 
 ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรม 
อันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกบุคคลนั้นเหลานัน้บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลท่ี  ๕ พึงวากลาว 
อยางนี้วา อาสวะท้ังหลายเกดิแตการตองอาบัติ ยอมมีแกทานแล อาสวะท้ังหลายเกิดแตความ 
เดือดรอน ยอมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีท่ีสุด ขอทานผูมีอายุ จงละอาสวะทั้งหลายท่ีเกดิแตการ 
ตองอาบัติจงบรรเทาอาสวะทั้งหลายอันเกดิแตความเดือดรอน จงยังจติและปญญาใหเจริญ 
ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลท่ี ๕ นี้ 
        บุคคลนี้ใด ตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกบุคคลนั้น 
เหลานั้น บุคคลน้ันเปนผูอันบุคคลท่ี ๕ พึงกลาวอยางนี้วาอาสวะท้ังหลายเกิดแตการตองอาบัติ 
ยอมมีแกทานแลว อาสวะท้ังหลายเกดิแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีท่ีสุด 
ขอทานผูมีอายุ จงละอาสวะทั้งหลาย ซ่ึงเกดิแตการตองอาบัติ จงยังจิตและปญญาใหเจริญ 
ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลท่ี ๕ นี้  
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        บุคคลนี้ใด ไมตองอาบัติแตมีความเดอืดรอน ท้ังไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ซ่ึงเกิดข้ึนแลวแกบุคคลนั้น 
บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลท่ี ๕ พึงวากลาวอยางนี้วา อาสวะท้ังหลายเกดิแตการตองอาบัติ ยอม 
ไมมีแกทานแล อาสวะท้ังหลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางท่ีดีท่ีสุด 
ทานผูมีอายุจงบรรเทาอาสวะท้ังหลายซ่ึงเกิดแตความเดอืดรอน จงยังจติและปญญาใหเจริญ 
ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลท่ี ๕ นี้ 
        บุคคลนี้ใดไมตองอาบัต ิไมมีความเดือดรอน ท้ังไมรูตามความเปนจริง ซ่ึงเจโตวมุิติ 
ซ่ึงปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกซ่ึงเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้น 
บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลท่ี ๕ พึงกลาวอยางนี้วาอาสวะท้ังหลายซ่ึงเกดิแตความตองอาบัติ 
ยอมไมมีแกทานแล อาสวะซ่ึงเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดท่ีีสุด 
ขอทานผูมีอายุ จงยังจิตและปญญาใหเจริญดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคล 
ท่ี ๕ นี ้
        บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ อันบุคคลท่ี ๕ นี้ กลาวสอนอยูอยางนี้ พรํ่าสอนอยูอยางนี ้
ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะโดยลําดับ 
        [๑๔๒] บุคคลใหแลวดูหม่ิน เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ใหจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยั  เภสัชบริขาร 
 แกบุคคลใด แลวพูดแกบุคคลนั้นวา คนนี้ไดแตรับของท่ีเขาใหดังนี้ช่ือวา ใหแลวดูหม่ิน 
บุคคลนั้น บุคคลอยางนี้ช่ือวาใหแลวดูหม่ิน 
        บุคคลดูหม่ินดวยการอยูรวม เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ตนยอมอยูรวมกับดวยบุคคลใด ส้ิน ๒ ป หรือ ๓ ป 
ยอมดูหม่ินบุคคลน้ันดวยการอยูรวม บุคคลอยางนี้ช่ือวาดหูม่ินดวยการอยูรวม 
        บุคคลผูเช่ืองาย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เม่ือเขาสรรเสริญหรือติเตียนผูอ่ืน ยอมเช่ือทันทีบุคคลอยางนี้ช่ือวา 
ผูเช่ืองาย  
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        บุคคลโลเล เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธาไมจริงจัง มีความภักดไีมจริงจังมีความรักไมจริงจัง 
มีความเล่ือมใสไมจริงจัง บุคคลอยางนี้ช่ือวาโลเล 
        บุคคลผูโงงมงาย เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมไมรูกุศลธรรม อกุศลธรรม ยอมไมรูสาวัชชธรรม 
อนวัชชธรรม ยอมไมรูหีนธรรม ปณีตธรรม ยอมไมรูธรรมท่ีมีสวนเปรียบดวยของดาํของขาว 
บุคคลอยางนี้ช่ือวาผูโงงมงาย 
        บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวกเปนไฉน 
        [๑๔๓] นกัรบอาชีพ ๕ จําพวก 
        นักรบบางคนในโลกน้ี พอเห็นปลายธุลีเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยดุ ยอมไมตั้งม่ัน 
ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคน แมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกน้ี นีเ้ปนนักรบจําพวกท่ี ๑ 
ท่ีมีปรากฏอยูในโลก 
        นักรบอาชีพอ่ืนยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี เหน็ปลายธุลีแลวยังอดทนได 
แตวาพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งม่ันยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบ 
อาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกน้ี นี้เปนนกัรบอาชีพจําพวกท่ีสอง ท่ีมีปรากฏอยู 
ในโลก 
        นักรบอาชีพอ่ืนยังมีอยูอีก คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี เหน็ปลายธุลี ยังอดทนได 
เห็นปลายธงยงัอดทนได แตพอไดยนิเสียงพลนิกายอึกทึกเทานั้นยอมชะงัก ยอมหยุด 
ยอมไมตั้งม่ัน ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกน้ี นีเ้ปน 
นักรบอาชีพจําพวกท่ี ๓ ท่ีมีปรากฏอยูในโลก 
        นักรบอาชีพอ่ืนยังมีอยูอีก คือนักรบอาชีพบางคนในโลกน้ีเห็นปลายธุลียังอดทนได 
เห็นปลายธงยงัอดทนได ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกยังอดทนไดแตพอถูกอาวุธแมแตเล็กนอย 
ยอมเดือดรอนระสํ่าระสาย นกัรบอาชีพบางคนแมเหน็ปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบ 
อาชีพจําพวกท่ี ๔ ท่ีมีปรากฏอยูในโลก  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๓ ธาตุกถา-ปุคคลปญญัติปกรณ - หนาท่ี 176 
        นักรบอาชีพอ่ืนยังมีอยูอีก คือนักรบอาชีพบางคนในโลกน้ี เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง 
ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธก็อดทนได นกัรบนัน้ชนะสงครามนั้นแลว ไดช่ือวา 
 ผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมครอบครองความเปนยอดสงครามน้ันนั่นแลไวได นักรบอาชีพ 
บางคนแมเหน็ปานนี้ ยอมมีในโลกน้ีนี้เปนนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๕ ท่ีมีปรากฏอยูในโลก 
        นักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก 
        [๑๔๔] บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในหมูภกิษุฉันนั้น 
เหมือนกนั 
        ภิกษุ ๕ จาํพวก เปนไฉน 
        ภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี พอเหน็ปลายธุลีเทานั้น ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด 
ยอมดํารงอยูไมได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกให 
ปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลวถามวา ปลายธุลีของภิกษุนั้น เปนอยางไร? 
คือภิกษใุนศาสนานี้ ไดยินขาววาในบานหรือในนิคมช่ือโนน มีสตรีหรือกุมารีรูปงามนารัก 
นาเล่ือมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่ง ภิกษนุั้นคร้ันไดยินขาวนั้นแลว 
ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได 
แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว 
นี้ช่ือวา ปลายธุลีของภิกษุนัน้ นักรบอาชีพนั้น พอเห็นปลายธุลีเหลานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด 
ยอมไมตั้งม่ัน ยอมไมอาจเขาสูรบ แมฉันใดภิกษนุี้ก็อุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเหน็ปานนี ้
ยอมมีในโลกนี้ บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกท่ี ๑ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภกิษ ุ
        ภิกษจุําพวกอ่ืนยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี เห็นปลายธุลี ยังอดทนได 
แตพอเหน็ปลายธงเทานั้น ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุดยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจ 
สืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวยีนมา 
เพื่อความเปนคนเลว ปลายธงของภิกษนุั้น เปนอยางไร? คือภิกษใุนศาสนานี้ไมเพยีงแต 
ไดยินขาวเลาลือวาในบานหรือในนิคมช่ือโนน มีสตรีหรือกุมารี รูปงามนาดูนาเล่ือมใส  
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ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่งดงันี้ แตเธอไดเห็นสตรีหรือกมุารีรูปงาม 
นาดูนาเล่ือมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิ่งดวยตนเอง คร้ันเธอเห็น 
เขาแลวยอมจมอยูในมิจฉาวติก ยอมหยุด ไมดํารงอยูไดไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดง 
ความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏบอกลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นี้ช่ือวา 
 ปลายธงของภิกษนุั้นนกัรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลียังอดทนได แตพอเห็นปลายธงเทานั้น 
ยอมชะงักยอมหยุด ยอมไมตัง้ม่ัน ยอมไมอาจเขาสูรบได แมฉันใด ภิกษนุี้ ก็มีอุปไมย 
ฉันนั้น บุคคลบางคนเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคลเปรียบดวยนกัรบอาชีพจําพวกท่ี ๒ นี ้
มีปรากฏอยูในหมูภิกษ ุ
        ภกิษจุําพวกอ่ืนยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง 
ยังอดกล้ันได แตวาพอไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกเทานัน้ ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด 
ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจเพ่ือสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออก 
ใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว การไดยนิเสียงพลนิกายอึกทึกของ 
ภิกษนุั้น เปนอยางไร?คือมาตุคามในโลกน้ี เขาไปหาภกิษผูุอยูในปาอยูโคนไม หรืออยูเรือน 
วางเปลาแลว ยอมยิ้ม ยอมทักทาย ยอมซิกซ้ี ยอมยั่วเยา เธอถูกมาตุคามยิ้มยัว่ ทักทาย ซิกซ้ี 
ยั่วเยาอยู ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจสือตอพรหมจรรยได 
 แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาเวยีนมาเพ่ือความเปนคนเลว นี้ช่ือวา 
การไดยนิเสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้นนักรบอาชีพนัน้ เห็นปลายธุลีเห็นปลายธง ยอม 
อดทนได แตพอไดยนิเสียงดังเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งม่ัน ยอมไมอาจเขาสูรบ 
 แมฉันใดภิกษนุี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเหน็ปานนี้ ยอมมีในโลกน้ี บุคคลเปรียบดวย 
นักรบอาชีพคนท่ี ๓ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษ ุ
        ภิกษจุําพวกอ่ืนยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี เห็นปลายธุลี  เห็นปลายธง 
 ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ยอมอดกล้ันได แตเม่ือถูกอาวธุเล็กนอยยอมเดือดรอน ยอม  
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กระสับกระสาย การถูกอาวุธเล็กนอยของภกิษุนั้นเปนอยางไร? คือมาตุคามในโลกน้ี เขาไปหา 
ภิกษุผูอยูในปา อยูโคนไม อยูเรือนวางเปลา ยอมน่ังใกลชิด ยอมนอนใกลชิด ยอมกอดรัด 
ภิกษนุั้น ถูกมาตุคามนั่งใกลชิด นอนใกลชิด กอดรัด กไ็มลาสิกขา ไมแสดงความเปนผู 
ทุรพล ยอมเสพเมถุนธรรม นี้ช่ือวา การถูกอาวุธเล็กนอยของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนัน้ 
เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนกิายอึกทึก ยอมอดทนไวได แตวายอมเดือดรอน 
 ยอมระสํ่าระสายในเม่ือถูกอาวุธเล็กนอย แมฉันใด ภิกษนุี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคน 
แมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลก บุคคลเปรียบดวยนกัรบอาชีพคนท่ี ๔ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษ ุ
        ภิกษจุําพวกอ่ืนยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนาน้ี เห็นปลายธุลี  เห็นปลายธง 
 ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย ยอมอดทนไดบุคคลนั้นชนะสงครามนั้นแลว 
ช่ือวาผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมบรรลุความมีชัยในสงครามน้ันนั่นแล การไดชัยชนะ 
สงครามของภิกษุนั้น เปนอยางไร?คือมาตุคามบางคนในโลกน้ี เขาไปหาภิกษุผูอยูปา 
อยูโคนไม อยูเรือนวางเปลาแลวยอมน่ังใกลชิด ยอมนอนใกลชิด กอดรัดภิกษนุั้น 
ถูกมาตุคามนั่งใกลชิดนอนใกลชิด กอดรัด ก็ปลดเปล้ืองเอาตัวรอด แลวหลีกไปตามปรารถนา 
ภิกษนุั้นยอมเสพเสนาสนะอันสงัด เชนปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้าเขา ปาชา ปาดง 
กลางแจง กองฟาง เธอไปอยูในปา โคนตนไม หรือเรือนวางเปลา นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง 
 ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลก มีจิตปราศจากอภิชฌา สําเร็จอิริยาบถอยู 
ยังจิตใหผองใสจากอภิชฌา ละความขัดเคืองคือพยาบาทแลว มีจิตไมเบียดเบียน มีความ 
อนุเคราะหดวยประโยชนเกือ้กูลแกสรรพสัตว สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใสจากความ 
ขัดเคืองคือพยาบาทละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ 
มีสัมปชัญญะ สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะเปนผูไม 
ฟุงซาน มีจิตเขาไปสงบระงับในภายใน ยงัจิตใหผองใสจากอุทธัจจกกุกุจจะ ละวจิิกจิฉา 
 เปนผูขามพนจากวจิิกิจฉา ไมเปนผูมีการกลาววาอยางไรในกุศลธรรมท้ังหลาย ยังจิตใหผองใส 
จากวจิิกิจฉา ภกิษุนั้นละนวิรณเหลานี้อันเปนอุปกิเลสแหงใจ อันทําปญญาใหทุรพลเสียไดแลว 
 สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย เขาถึงปฐมฌาน มีวติก วิจาร มีปต ิ 
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 และมีสุขเกิดแตวิเวก สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะความสงบแหงวิตกวิจาร เขาถึงทุติยฌาณ 
ตติยฌาน จตุตถฌาน สําเร็จอิริยาบถอยู ภกิษุนั้นคร้ันจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผุดผอง ไมมีกิเลส 
ดุจเนนิ ปราศจากอุปกิเลสเปนธรรมชาติออนควรแกการงานตั้งม่ันแลว ถึงความไมหวัน่ไหว 
แลวอยางนี้ ยอมยังจิตใหนอมไปในฌานเปนเคร่ืองส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เธอยอมรู 
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูตาม 
ความเปนจริงวาเหลานี้อาสวะ นีเ้หตุเกิดข้ึนแหงอาสวะ นี้ความดับไปแหงอาสวะ นีข้อปฏิบัติ 
ใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางน้ี จิตยอมหลุดพน  แมจากกามาสวะ 
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ความรูวา หลุดพนแลว ยอมมี 
ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนีไ้มมี นี้คือการไดชัยชนะในสงครามของภิกษนุั้น นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลี 
ปลายธง ไดยนิเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย ยอมอดทนได บุคคลนั้นชนะ 
สงครามแลว ช่ือวา ผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมบรรลุความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล 
แมฉันใดภิกษนุี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเหน็ปานนี้ยอมมีในโลกน้ี บุคคลเปรียบดวย 
นักรบอาชีพท่ี ๕ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภกิษ ุ
        บุคคลเปรียบดวยนกัรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษ ุ
        [๑๔๕] บรรดาภิกษเุหลานั้น ภกิษุถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเปนไฉน 
        ภิกษเุปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะเปนผูเขลา เปนผูงมงาย 
        ภิกษเุปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากไดเขาครอบงํา จึงถือบิณฑบาตเปนวัตร 
        ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวตัร เพราะเปนบา เพราะมีจิตฟุงซาน 
        ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวตัร เพราะคิดวาองคแหงภกิษ ุผูถือบิณฑบาตเปนวัตรนี้ เปน 
ขอท่ีพระพุทธเจา พระสาวกแหงพระพุทธเจาท้ังหลายสรรเสริญ 
        อีกอยางหน่ึง ภกิษุเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอยอยางเดยีว 
 เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดยีว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัย 
ความตองการดวยขอปฏิบัตอัินงามนี้อยางเดียว  
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        บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุนีใ้ดถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอย 
อยางเดยีว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว 
เพราะอาศัยความตองการดวย ขอปฏิบัติอันงามนี้อยางเดียว ภกิษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุด 
 เปนประมุข เปนผูสูงสุดเปนผูประเสริฐกวาบรรดาภกิษผูุถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี ้
น้ํานมเกดิจากแมโค   นมสมเกิดจากนํ้านม    เนยขนเกิดจากนมสม    เนยใสเกดิจากเนยขน 
กอนเนยใสเกดิจากเนยใส   บรรดาเภสัช  ๕  นั้น   กอนเนยใส   ชาวโลกกลาววาเลิศช่ือแมฉันใด 
ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร นี้ใด เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตรเพราะอาศัยความปรารถนานอย 
อยางเดยีว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดยีว 
เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอยางเดียว ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ภกิษุนี้ เปนผูเลิศ 
เปนผูประเสริฐ เปนประมุขเปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐกวาภกิษุผูถือบิณฑบาตเปนวตัร ๕ 
จําพวกเหลานี ้
        เหลานี้ช่ือวา ภกิษุถือบิณฑบาตเปนวตัร ๕ จําพวก 
        [๑๔๖] ภกิษุถือหามภัตรอันนํามาถวาย ตอภายหลังเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถือนั่งฉัน 
อาสนะเดยีวเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถือผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวกภกิษุถือไตรจวีรเปนวัตร 
๕ จําพวก ภกิษุถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก ภกิษุถืออยู 
ในท่ีแจงเปนวตัร ๕ จําพวก ภิกษุถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยูในเสนาสนะท่ีทาน 
จัดไวเปนวัตร ๕ จําพวก  เปนไฉน 
        บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกเปนไฉน 
        ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะความเปนผูเขลา เพราะความเปนผูงมงาย 
        ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถือการอยูปาชาเปนวตัร 
        ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะเปนบา เพราะจติฟุงซาน 
        ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะคิดวา การอยูปาชาเปนวัตรนี้ เปนขอท่ีพระพุทธเจา 
 พระสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลายสรรเสริญ 
        อีกอยางหน่ึง ภกิษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอยอยางเดียว 
 เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดยีว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัย 
ความตองการดวยขอปฏิบัตอัินงามนี้อยางเดียว  
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        บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุนีใ้ดถือการอยูปาชาเปนวตัร เพราะอาศัยความปรารถนานอย 
อยางเดยีว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะ 
อาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้อยางเดยีว ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปน 
ประมุข เปนผูสูงสุด และเปนผูประเสริฐกวาภกิษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ น้ํานม 
เกิดจากแมโคนมสมเกิดจากน้ํานม เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน กอนเนยใส 
เกิดจากเนยใส บรรดาเภสัชเหลานั้น กอนเนยใส ชาวโลกกลาววาเลิศ ช่ือแมฉันใด ภกิษ ุ
ถือการอยูปาชาเปนวัตรนีใ้ด เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนานอย 
อยางเดยีว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะ 
อาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้อยางเดยีว ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปน 
ผูประเสริฐ เปนประมุขเปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐกวาภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ 
จําพวกเหลานี ้
        เหลานี้ช่ือวา ภกิษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก 
                           ปญจกนิทเทส จบ 
                             ฉักกนิทเทส 
                          [บุคคล ๖ จําพวก] 
        [๑๔๗] บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลนี้ใด ตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรม 
ท้ังหลาย ท่ีไมไดสดับมาแลวในกาลกอน ท้ังบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมน้ันดวย ท้ังถึง 
ความชํานาญในธรรม เปนกาํลังท้ังหลายดวยบุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ดวยพระสัพพญัุตญาณนั้น 
        บุคคลนี้ใด ตรัสรูสัจจะท้ังหลายดวยตนเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดสดับมาแลวใน 
กาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมน้ันดวย ท้ังมิไดถึงความชํานาญในธรรมเปน 
กําลังท้ังหลายดวย บุคคลนัน้ พึงเห็นวาเปน พระปจเจกพทุธเจา ดวยปจเจกโพธิญาณนั้น  
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        บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดสดับมาแลว 
ในกาลกอน เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว ท้ังบรรลุสาวกบารมีดวย บุคคลเหลานั้น 
พึงเห็นวาเปน พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดวยสาวกบารมีญาณนั้น 
        บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดสดับมาแลว 
ในกาลกอน เปนผูทําท่ีสุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว แตไมบรรลุสาวกบารมี บุคคลเหลานั้น 
พึงเห็นวาเปน พระอรหันต ท่ีเหลือ ดวยการกระทําท่ีสุดแหงทุกขนั้น 
        บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดสดับมาแลว 
ในกาลกอน ท้ังมิไดกระทําท่ีสุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนพระอนาคามี ไมมาแลวสูความเปน 
อยางนี้ บุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระอนาคามีดวยการไมกลับมาสูความเปนอยางนีน้ัน้ 
        บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดสดับมาแลว 
ในกาลกอน ท้ังไมไดทําท่ีสุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว ยังมาสูความเปนอยางนี้ บุคคลเหลานั้น 
 พึงเห็นวาเปน พระโสดาบัน พระสกทาคามีดวยการมาสูความเปนอยางนี้นั้น 
                           ฉักกนิทเทส จบ 
                            สัตตกนิทเทส 
                          [บุคคล ๗ จําพวก] 
        [๑๔๘] บุคคลจมแลวคราวเดยีว ยอมจมอยูนั่นเอง เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูประกอบแลวดวยอกศุลธรรมอันดําโดย สวนเดียว บุคคล 
อยางนี้ช่ือวา บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนัน่เอง 
        บุคคลโผลข้ึนแลว จมลงอีก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรม 
คือหิริอันดี ยอมโผลข้ึนในกศุลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือวิริยะอันด ี
 ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือปญญาอันดี สัทธาของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ  
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ยอมเส่ือมไปถายเดยีว หิริของบุคคลนั้นไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเส่ือมไปถายเดยีว 
 โอตตัปปะของบุคคลนั้น ยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเส่ือมไปโดยถายเดยีว วิริยะของบุคคล 
นั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเส่ือมไปถายเดยีว ปญญาของบุคคลนั้น ยอมไมตั้ง 
อยูได ยอมไมเจริญ ยอมเส่ือมไปถายเดยีว บุคคลอยางนี้ช่ือวา โผลข้ึนแลว จมลงอีก 
        บุคคลโผลข้ึนแลว หยุดอยู เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันด ี
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปญญาอันดี สัทธาข 
องบุคคลนั้น ไมเส่ือม ไมเจริญ คงต้ังอยูหิริของบุคคลน้ัน ไมเส่ือม ไมเจริญ คงต้ังอยู 
โอตตัปปะของบุคคลนั้น ไมเส่ือมไมเจริญ คงต้ังอยู วิริยะของบุคคลนั้น ไมเส่ือม ไมเจริญ 
คงต้ังอยู ปญญาของบุคคลนั้น ไมเส่ือม ไมเจริญ คงต้ังอยู บุคคลอยางนี้ช่ือวา โผลข้ึนแลว 
หยุดอยู 
        บุคคลโผลข้ึนแลว เหลียวมองดู เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันด ี
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี ในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคล 
นั้นเปนพระโสดาบัน เปนผูมีอันไมตกไปในอบายภูมิเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง เปนผูมีความตรัสรู 
เปนท่ีในเบื้องหนา เพราะสัญโญชน ๓ ส้ินไปแลว บุคคลอยางนี้ช่ือวา โผลข้ึนแลว เหลียว 
มองดู 
        บุคคลโผลข้ึนแลว วายขามไป เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันด ี
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคล 
นั้นช่ือวา เปนพระสกทาคามี เพราะสัญโญชน๓ ส้ินไปแลว เพราะราคะ โทสะ และโมหะ 
เบาบางลง มาสูโลกน้ีอีกเพียงคร้ังเดียวเทานั้น ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได บุคคลอยางนี้ช่ือวา 
โผลข้ึนแลววายขามไป  
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        บุคคลโผลข้ึนแลวและวายไปถึงท่ีตืน้พอหยั่งถึงแลว เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรมคือหิริอันด ี
ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดีในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคล 
นั้นเปนอุปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ ส้ินไปแลว จะปรินพิพานในเทวโลกน้ัน 
 เปนผูมีอันไมกลับมาจากเทวโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลอยางนี้ช่ือวา โผลข้ึนแลวและวายไปถึง 
ท่ีตื้นพอหยั่งถึงแลว 
        บุคคลโผลข้ึนและวายขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมณยืนอยูบนบก เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรม 
คือหิริอันดี ยอมโผลข้ึนในกศุลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือวิริยะอันด ี
ยอมโผลข้ึนในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคลนั้นรูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติช่ือวาหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปแลว สําเร็จอิริยาบถ 
อยูในทิฏฐธรรมเทียว บุคคลอยางนี้ช่ือวา โผลข้ึนและวายขามไปถึงฝงแลวเปนพราหมณยืนอยู 
บนบก 
        [๑๔๙] บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู และอาสวะท้ังหลาย 
ของบุคคลนั้น ส้ินไปแลวเพราะเหน็ดวยปญญา นี้เรียกวาบุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต 
        บุคคลผูเปนปญญาวิมุต บุคคลผูเปนกายสักขี บุคคลผูเปนทิฐิปตตะ บุคคลผูเปน 
สัทธาวิมุต บุคคลผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน? และบุคคลผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน 
        สัทธินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจง โสดาปตติผลมีประมาณยิ่ง อบรม 
อริยมรรค มีสัทธาเปนตัวนํา มีสัทธาเปนประธาน นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสัทธานุสารี บุคคล 
ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล ช่ือวาสัทธานุสารีผูตั้งอยูแลวในผล ช่ือวาสัทธาวิมุต 
ดวยประการดงันี้แล 
                           สัตตกนิทเทส จบ  
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                            อัฏฐกนิทเทส 
                          [บุคคล ๘ จําพวก] 
        [๑๕๐] บุคคลผูพรอมเพียงดวยมรรค ๔ ผูพรอมเพียงดวยผล ๔เปนไฉน 
        บุคคลผูเปนพระโสดาบัน 
        บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล 
        บุคคลผูเปนพระสกทาคามี 
        บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล 
        บุคคลผูเปนพระอนาคามี 
        บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล 
        บุคคลผูเปนพระอรหนัต 
        บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเปนพระอรหันต 
        เหลานี้ช่ือวา บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ผูพรอมเพรียงดวยผล ๔ 
                           อัฏฐกนิทเทส จบ 
                             นวกนิทเทส 
                          [บุคคล ๙ จําพวก] 
        [๑๕๑] บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีตนมิได 
เคยสดับมาแลวในกาลกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้นๆ และบรรลุความเปนผู 
มีความชํานาญในธรรม เปนกําลังท้ังหลายนี้เรียกวา บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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        บุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีตนมิได 
เคยสดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญูในธรรมนั้น ท้ังไมถึงความ 
เปนผูชํานาญในธรรมอันเปนกําลังท้ังหลาย นี้เรียกวาบุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธะ 
        บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู ท้ังอาสวะของผูนั้น 
ก็หมดส้ินแลว เพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต 
        บุคคลผูเปนปญญาวิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู แตอาสวะ 
ของผูนั้นหมดส้ินแลว เพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา บุคคลผูเปนปญญาวิมุต 
        บุคคลผูเปนกายสักขี เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู ท้ังอาสวะบางอยาง 
ของผูนั้นก็หมดส้ินแลว เพราะเหน็ดวยปญญา นี้เรียกวาบุคคลผูเปนกายสักขี 
        บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯนีข้อปฏิบัติใหถึง 
ความดับทุกข อนึ่งธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดดวยปญญา ดําเนิน 
ไปดวยดแีลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยางของผูนั้น กห็มดส้ินแลวเพราะเหน็ดวยปญญา 
 นี้เรียกวาบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ 
        บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต เปนไฉน 
        บุคคลบางคนในโลกน้ี ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับทุกข อนึ่งธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคตประกาศ ผูนั้นเห็นชดัดวยปญญา ดําเนินไปดวยด ี
แลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยางของผูนั้นก็หมดส้ินแลว เพราะเห็นดวยปญญา แตมิใช 
เหมือน บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะนี้เรียกวา บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต  
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        บุคคลผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน 
        ปญญินทรีย ของบุคคลใดผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล มีประมาณยิ่ง 
บุคคลนั้นยอมอบรมอริยมรรคอันมีปญญาเปนตัวนํา มีปญญาเปนประธาน นี้เรียกวา บุคคลผูเปน 
ธัมมานุสารี บุคคลผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล ช่ือวาธัมมานุสารี บุคคลผูตั้งแลว 
อยูในผล ช่ือวาทิฏฐิปตตะ 
        บุคคลผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน 
        สัทธินทรีย ของบุคคลใดผูปฏิบัติ เพือ่ทําใหแจงโสดาปตติผล มีประมาณยิ่ง บุคคลนั้น 
ยอมอบรมอริยมรรค มีสัทธาเปนตัวนํา มีสัทธาเปนประธานนี้เรียกวา บุคคลผูเปนสัทธานุสารี 
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผลช่ือวาสัทธานุสารี บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ช่ือวา 
สัทธาวิมุต 
                             นวกนิทเทส 
                             ทสกนิทเทส 
                         [บุคคล ๑๐ จําพวก] 
        [๑๕๒] ความสําเร็จในกามาวจรภูมินี้ของพระอริยบุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน 
        ความสําเร็จในกามาวจรภูมินี้ ของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก เหลานี้ คือ 
         พระอริยะประเภทสัตตักขัตตุปรมะ 
         พระอริยะประเภทโกลังโกละ 
         พระอริยะประเภทเอกพิชี 
         พระอริยะประเภทสกทาคามี 
         ผูสําเร็จเปนพระอรหนัตในอัตภาพนี้  
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        ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลวจึงสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก 
เหลาไหน 
        ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลวจึงสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ คือ 
         พระอริยะประเภทอันตราปรินิพพาย ี
         พระอริยะประเภทอุปหัจจปรินพิพาย ี
         พระอริยะประเภทอสังขารปรินิพพาย ี
         พระอริยะประเภทสสังขารปรินิพพาย ี
         พระอริยะประเภทอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
                           ทสกนิทเทส จบ 
        การบัญญัติจําพวกบุคคลของบุคคลท้ังหลาย ยอมมีดวยบัญญัติเพียงเทานี ้
                        ปุคคลปญญัติปกรณ ฉภาณวาร จบ 
                          ------------- 


