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                                   พระอภิธรรมปฎก  

                                       เลมที่    ๕ 
                        ยมก  ภาคท่ี  ๑  ตอนที่  ๑ 
                                      ขอนอบนอมแด 
            พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั้น 

                                    มลูยมกที่  ๑ 
                               อุทเทสวาระในกุสลบท 
                                      มลูนยะที่  ๑ 

๑. มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนกุศล  มีอยู, ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
ชื่อวากุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  ชื่อวากศุลมูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมดเปนกุศล  ใชไหม  ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนกุศล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  ใชไหม?  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล   มีอยู 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศล   ใชไหม.  

๓.  อัญญมัญญมูลกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  มีอยู  
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   ชื่อวาเปนมูลแกกันและกนักับกุศลมูล  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับกุศลมูล 
มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนกศุล   ใชไหม  ?                         
                                     มลูมูลนยะที่  ๒ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู.    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด   ชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล    มีอยู,     ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด  เปนกศุล   ใชไหม ?                   

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด   มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศลมูล    ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศล 
มูล   มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนกุศล   ใชไหม ?  
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๓.  อัญญมัญญมูลกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแก 
กันและกันกบักุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับกุศลมูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนกศุล   ใชไหม ? 
                                      มลูกนยะที่  ๓ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู,     ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  มีมูลทีเ่ปนกุศล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูที่เปนกุศล   มีอยู   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   เปนกุศล  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล    มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนกุศล  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 4 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล   มีอยู  
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลแกกันและกันกับกุศลมูล   ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลแกกันและกันกับกุศลมูล     มีอยู. 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนกุศล  ใชไหม  ? 
    
                                      มลูมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด    มีมูลท่ีเปนกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เปนกุศลมูล  มีอยู, ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด เปนกุศล  ใชไหม  

๒.   เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ที่เปนกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด    มีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศล 
มูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนกุศล  ใชไหม ?  
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๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ  :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล    มอียู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด      มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกันกับกศุลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
กุศลมูล    มอียู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนกุศล  ใชไหม ? 
                                       กุสลบท  จบ  
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         [๒]                  อุทเทสวาระในอกุสลบท  
                                           มูลนยะที ่ ๑ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  ชื่อวาอกุศลมูล   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวาอกุศลมูล   มอียู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    เปนอกุศล   ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      ที่เปนอกุศล    มอียู,      ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมลู   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล   ใชไหม ?                      

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอกุศลมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอกุศลมูล 
มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม  ?                                                                                               
1  
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                                        มูลมูลนยะที ่ ๒ 

๑.  มูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล    มีอยู      ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ชื่อวามูลที่เปนอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เปนอกุศลมูล   มีอยู,   ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศลมูล   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด        มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล   มอียู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล  ใชไหม ? 

๓.  อัญญมัญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล   มอียู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแก 
กันและกันกบัอกุศลมูล   ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับอกุศลมูล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล  ใชไหม ?  
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                                       มูลกนยะที่  ๓ 

๑.  มูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลที่เปนอกุศล  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่ปนอกุศล  มอียู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล  มีอยู,      ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศล    ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด        มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล    มีอยู   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม  ? 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     มีมูลท่ีเรียกวาเปนอันเดียวกันกับอกุ- 
ศลมูล   มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    มีมลูที่เรียกวาเปนมูลแกกันและ 
กันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือ  วาธรรมเหลาใด     มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
อกุศลมูล   มอียู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล   ใชไหม ?  
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                                     มลูมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน  
ทั้งหมด  มีมูลที่เปนอกุศลมูล  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่ปนอกุศลมูล     มีอยู,     ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด    เปนอกุศล  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนอกุศล    มอียู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลที่เรียกวาเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด         มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล    มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 

๓. อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกันกับอกุศลมูล ใชไหม  ? 
         หรือวาธรรมเหลาใด     มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
อกุศลมูล  มอียู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศล  ใชไหม ? 
                                        อกุสลบท  จบ  
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         [๓]                 อุทเทสวาระในอพัยากตบท  
                                           มูลนยะที ่ ๑ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ชื่อวาอัพยากตมูล   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวาอัพยากตมูล  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    เปนอัพยากตะ  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล   ม ี
อยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ? 

๓   อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาโดเหลาหนึ่ง       มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล 
มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอัพยากตมูล 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอัพยากต- 
มูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด เปนอัพยากตะ  ใชไหม ?  
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                                        มูลมูลนยะที ่ ๒ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   เปนอัพยากตะ   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน  
ทั้งหมด  ชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  ชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล  มีอยู,  ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ  ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูล   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพ- 
ยากตมูล   มอียู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ? 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อัพยากตมูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูล 
แกกันและกนักับอัพยากตมูล   ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับอัพยากตมูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะ ใชไหม ?  
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                                         มูลกนยะที ่ ๓ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูทาเปนอัพยากตะ  ใชไหม ?  
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่ปนอัพยากตะ  มีอยู,    ธรรมเหลา 
นั้นทั้งหมด   เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ?                      

 ๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล   ม ี
อยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะ  ใชไหม ?            

๓.  อัญญมัญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ม ี
อยู,      ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด     มีมลูแกกันและกนักับอัพยากตมูล  ใช 
ไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลแกกันและกันกบัอัพยากตมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะ ใชไหม  ?  
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                                     มลูมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลนยะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลที่เปนอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่ปนอัพยากตมูล   มีอยู,     ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ   ใชไหม ?                    

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตะ    ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่รียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพ- 
ยากตมูล   มอียู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ?      

๓ อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อัพยาตมูล มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      มีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ  
อัพยากตมูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ.  ใชไหม ? 
                                     อัพยากตบท  จบ                                
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         [๔]                 อุทเทสวาระในนามบท  
                                        มูลนยะที่  ๑ 

๑. มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ที่เปนนาม    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ชื่อวานามมูล  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      ชื่อวานามมูล   มอียู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด เปนนาม  ใชไหม ?  

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 

๓.   อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล    ม ี
อยู,      ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด      ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกบันามมูล 
ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับนามมูล 
มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนนาม  ใชไหม ?  
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                                     มลูมูลนยะที่  ๒ 

๑.  มูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนนาม   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  ชื่อวามูลที่เปนนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เปนนามมูล    มีอยู,   ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม ? 

๒.   เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ที่เปนนาม    มีอยู    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด มีมูลที่เรยีกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนาม 
มูล    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 

๓.  อัญญมัญญมูลนยะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
นามมูล     มอียู,      ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด     ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูล 
แกกันและกนันามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับนามมูล   มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม ใชไหม ?  
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                                        มูลกนยะที่  ๓ 

๑. มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนนาม     มีอยู,      ธรรมเหลาน้ันทั้ง  
หมด   มีมลูท่ีเปนนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด        มีมลูที่เปนนามมูล  มีอยู,       ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 

๒.   เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนนาม    มีอยู,      ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล    มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม ? 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลแกกันและกันกับนามมูล  ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลแกกันและกันกับนามมูล     มิอยู. 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม ใชไหม ?  
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                                        มูลมูลกนยะที่ ๔ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนนาม มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    
มีมูลที่เปนนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลทีเ่ปนนามมูล   มีอยู,    ธรรมเหลา 
นั้นทั้งหมด เปนนาม ใชไหม ? 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนนาม   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด   มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด        มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
นามมูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม ? 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
นามมูล    มอียู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกันกับนามมูล ใชไหม ? 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
นามมูล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีนาม  ใชไหม ?  
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         [๕]   ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ทีเ่ปนกุศล  มีอยู,  ธรรมเหลา  
นั้นทั้งหมด   เปนกุศลเหตุ  ใชไหม ?                     
....................เปนกุศลนิทาน ใชไหม ? 
....................เปนกุศลสัมภวะ ใชไหม ? 
....................เปนกุศลปภวะ ใชไหม ? 
....................เปนกุศลสมุฏฐาน ใชไหม ? 
....................เปนกุศลาหาร  ใชไหม ? 
....................เปนกุศลารัมมณะ ใชไหม  ?     
....................เปนกุศลปจจัย  ใชไหม  ? 
....................เปนกุศลสมุทัย  ใชไหม  ? 
         พระธรรมสังคาหกาจารยไดประพันธไวเปนคาถาวา :- 
         มูล,   เหตุ,   นิทาน,      สัมภวะ    และปภวะ,   สมุฏฐาน, 
         อาหาร,  อารัมมณะ,   ปจจัย,   และสมุทัย.๑ 

                                    อุทเทสวาระ   จบ 
 
๑.  คําเหลานี้เปน  ไวพจน  แกกนัและกัน.  
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                            ยมกปฺปกรณฏกถา  

                      (อรรถกถาแหงปกรณยมก ) 
                                      อารมฺภกถา 
              สงฺเขเปเนว   เทวาน            เทวเทโว   สุราลเย      
              กถาตฺถุปฺปกรณ                 เทสยิตฺวา  รณฺชโห ฯ 
              ยมสฺส  วีสยาตีโต              นานายมกมณฺฑิต     
              อภธิมฺมปฺปกรณ                อฏ  ฉฏานเทสโก ฯ 
              ยมก  อยมสวฏฏ-              นีลามลตนูรุโห 
              ย  เทสยิ   อนุปฺปตฺโต          ตสฺส สวณฺณนากฺกโม 
              อิทานิ  ยสฺมา  ตสฺมาสฺส      โหติ  สวณฺณนา  อย ฯ 
         พระสัมมาสัมพุทธะ  ผูเปนวิสุทธิเทพ   ผูประหาณกิเลสอันเปน 
เหตุยังสัตวใหรองไหอยูในภพนอยใหญ    ครั้นทรงแสดงกถาวัตถุปกรณ 
โดยสังเขป   แกทวยเทพทั้งหลายในสุราลัยเทวโลกแลว    พระองคผูกาว 
พนเขตแดน  ( วิสัย )  ของพระยายม    เปนผูไมมีมลทินเกิดในพระองค 
อันจะหมุนมาสูวัฏฏะอีก     ผูแสดงธรรมเครื่องประหาณกิเลส     ไดทรง 
แสดงอภิธรรมปกรณ    ชือ่วา  ยมก   ซึ้งเปนปกรณที่  ๖    ประดับดวย 
นานายมกไวแลว  บัดนี ้  ลําดับการสังวรรณนาแหงปกรณนั้น   ถึงพรอม 
แลว   เพราะฉะนั้น   การสังวรรณนาจะมีตอไป.  
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                               อรรถกถามูลยมก 
                            วรรณนาอุทเทสวาระ  

         ก็ปกรณนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสจําแนกไวแลว  ๑๐ อยาง  ดวย 
อํานาจของยมก ๑๐  อยาง  คือ   มูลยมก   ขันธยมก    อายตนยมก 
ธาตุยมก  สัจจยมก สังขารยมก  อนุสยยมก จิตตยมก  ธรรมยมก 
และ    อินทริยยมก    พึงทราบอรรถแหงยมก  ๑๐   อยางเหลาน้ีของ 
ปกรณนี้อยางนี้ 
         ถามวา  ชื่อวา   ยมก   เพราะอรรถวากระไร ? 
         ตอบวา  เพราะอรรถวา   เปนคูกัน 
         จริงอยู   คําวา   คูกัน   ทานเรียกวา   ยมก    เหมือนกับที่ทาน 
กลาวไววา  ยมกปาฏิหาริย  =   ปาฏหิาริยคู   ยมกสาลา   =  ไมสาละ 
คู  เปนตน 
         ในยมกทั้ง ๑๐ อยางนี้    ยมกหนึง่ๆ ชื่อวา  คู     เพราะแสดงไว 
ดวยอํานาจของยมกท้ังหลาย  คือ  คู  ดวยประการฉะน้ี  ปกรณนี้ทั้งหมด 
พึงทราบวา   ชื่อวา   ยมก    เพราะรวบรวมคูทั้งหลายเหลาน้ีไว 
         ยมกแรกแหงยมก ๑๐ อยาง    เรยีกวา  มูลยมก    เพราะในมูล-   
ยมกน้ันพระพุทธองคทรงกระทําการถามและตอบดวยอํานาจแหงมูล  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 18ค 

         มูลยมกน้ัน   มี ๒ วาระ   คือ   อุทเทสวาระ    และนิทเทสวาระ  
ใน ๒ วาระนั้น  อุทเทสวาระ  เปนวาระแรกทรงยกข้ึนแลวนําออกแสดง 
ไปตามลําดับ                
         ยมกน้ีวา  เยเกจิ   กสุลา    ธมฺมา    สพฺเพ   เต   กุสลมูลา  
เย  วา  ปน  กุสลมูลา  สพฺเพ  เต   ธมมฺา   กุสลา   เปนยมกตน 
(คูแรก )   ของมูลยมกนั้น 
         พึงทราบความเปนคูกัน  ( ความเปนยมก )  แหงอุทเทสวาระน้ัน 
ดวยวิธี ๓ อยาง   คือ   อรรถยมก   ทานแสดงดวยอํานาจแหงเนื้อความ 
๒ อยาง   คือ   กุศลและอกุศลอยางหน่ึง      ธรรมยมก     ทานแสดงดวย 
อํานาจของธรรมที่เปนแบบแผนท่ีดําเนินไปโดยอนุโลม     ( ตามลําดับ ) 
และปฏิโลม    ทานลําดับ  ของเน้ือความเหลาน้ันอยางหน่ึง   อีกอยาง 
หน่ึง   ทานแสดง    ปุจฉายมก     ดวยอํานาจของคําถามท่ีดําเนินไปโดย 
อนุโลมและปฏิโลม   ยมกท้ังหลายท่ีเหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน 
         บัดนี้    พึงทราบการกําหนดพระบาลี    ดวยอํานาจแหงประเภท 
ของวาระมี   นัย   ยมก   ปุจฉา  และ  อรรถ   แหงอุทเทสวาระในมูล- 
ยมกน้ี       อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยยมกท้ังหลายเหลาน้ี  
อยางนี้  
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         นัย ๔ อยางเหลาน้ี   คือ มลูนัย  มูลมูลนัย  มลูกนัย  มูล-  
มูลนัย   มีอยู    เพราะอาศัยบทที่เปนเบื้องตนนี้วา    กุสลา     ธมมฺา 
แหงกุสลติกมาติกา 
         ในนัย ๔ อยางเหลานี้  นัยหน่ึง ๆ มียมก ๓ อยาง  คือ  มูลยมก 
เอกมูลยมก  อัญญมัญญมูลยมก   จึงเปนยมก ๑๒ อยาง 
         ในยมกหน่ึงๆ   มีปุจฉา ๒ อยางดวยอํานาจ     อนุโลม     และ 
ปฏิโลม  จึงเปนปุจฉา ๒๔ 
         ในปุจฉาหน่ึง ๆ     มีอรรถ  ๒  อยางดวยอํานาจ      สันนิฏฐาน 
( บทต้ัง )   และ   สังสยะ    ( บทถามหรือบทสงสัย )   จึงเปนอรรถ ๔๘ 
         พึงทราบอรรถแหงสันนิฏฐานในบทน้ีวา      เยเกจิ       กสุลา 
ธมฺมา = ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนกุศล  (มีอยู )  เพราะความ 
ไมมีความสงสัยในกุศลท้ังหลายวาเปนกุศลหรือไมเปนกุศล 
         พึงทราบอรรถแหงสังสยะในบทน้ีวา  สพฺเพ  เต  กุสลมลูา =  
กุศลเหลาน้ันทั้งหมดเปนกุศลมูลหรอื      เพราะการถามดวยอํานาจ 
ความสงสัยอยางนี้วา   กุศลเหลาน้ันทั้งหมดเปนกุลมูลหรือไมเปนกุศล 
มูล  ก็เน้ือความน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวเพ่ือแสดงความสงสัยใน  
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ที่เปนที่สงสัยของเวไนยสัตวทั้งหลาย   แตวา  ชื่อวาความสงสัยยอมไมมี 
แกพระตถาคต   ในบทปจุฉาแมเหลาอ่ืนจากบทน้ีก็มีนัยนี้เหมือนกัน 
         บัณฑิตพึงทราบวา     ก็บททั้งหลาย  ๔     แมทั้งปวงท่ีทานกลาว  
แลวดวยนัย ๑๖    ยมก  ๔๘    ปุจฉา ๙๖    อรรถ  ๑๙๒    ดวยสามารถ 
แหงอุทเทสในกุศลติกมาติกาตากาวา   ก็นัย   เหลาน้ียอมมีเพราะอาศัยกุศล 
บท      ยมก    ๑๒   ยอมมีดวยอํานาจแหงยมก   ๓   อยางในนัย ๆ   หน่ึง 
ปุจฉา  ๒๔  ยอมมีดวยอํานาจปุจฉา  ๒  อยางในยมกหน่ึง ๆ   อรรถ  ๔๘ 
ยอมมีดวยสามารถแหงอรรถ ๒ อยางในปุจฉาหน่ึง  ดังนี้ฉันใด  นัย  ๔ 
อยางเหลาน้ีก็ยอมมีเพราะอาศัยอกุศลบทบาง    เพราะอาศัยอัพยากตบท 
บาง   เหมือนกันฉันนั้น   เพราะอาศัยซึ่งบท  จึงชื่อวานําออกแสดงแลว 
เพรากระทําบททั้ง   ๓  ใหเปนอันเดียวกันบาง 
         เบื้องหนาแตนี้     วาระ ๙ อยาง    มีวาระวา    เยเกจิ    กุสลา 
ธมฺมา  สพฺเพ   เต    กุสลเหตุ    =   ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนกุศล 
มีอยู      ธรรมเหลาน้ันทัง้หมดเปนกุศลเหตุหรือ       ดังน้ีเปนตน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนแสดงแลวดวยอํานาจไวพจนแหงมูลวาระ 
นั้นวาระแมทั้งหมด   ๑๐  วาระ   คือ   มูลวาระ   เหตุวาระ  นทิานวาระ  
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สัมภววาระ  ปภววาระ   สมุฏฐานวาระ  อาหารวาระ  อาลมัพณวาระ  
ปจจยวาระ   สมุทยวาระ   ยอมมีดวยประการฉะน้ี 
         นัย ๑๖๐   ยมก ๔๘๐   ปุจฉา ๙๖๐   อรรถ ๑๙๒๐    พึงทราบ 
วาทานยกข้ึนแสดงไวแลวในวาระทั้ง  ๑๐   แมทัง้หมดวา   พึงทราบวาระ 
ทั้งหลายมีนัยเปนตน     ในบทที่เหลือดวยการกําหนดบทท่ีมาแลวในมูล 
วาระนั้น  บัณฑิตพึงทราบการกําหนดพระบาลีดวยสามารถประเภทแหง 
วาระมี   นัย   ยมก    ปุจฉา   และ  อรรถ   ในอุทเทสวาระอยางนี้กอน 
         พระคาถาที่วา   มูล   เหตุ   นิทาน   จ   ดังน้ีเปนตน   ชื่อวา 
อุทานคาถา   ของวาระทั้งหลาย ๑๐   คําท้ังหลายมีคําวา   มูล   เปนตน 
แมทั้งหมดในคาถานั้น   เปนไวพจนของ   เหตุ   ( การณะ)   นัน่แหละ 
         ก็เหตุ   ชื่อวา   มูล   เพราะอรรถวาต้ังไวเฉพาะ 
         ธรรมชาติใดยอมไป    คือ    ยอมเปนไป    เพือ่ยังผลของตนให 
สําเร็จ   เหตุนั้น   ธรรมชาตินั้น   ชื่อวา   เหตุ  
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         ธรรมชาติใดยอมใหซึ่งผลของตน  ราวกะแสดงอยูวา  เชิญทาน  
ถือเอาซ่ึงผลน้ัน   เหตุนั้นธรรมชาตินัน้   ชื่อวา  นทิาน 
         ผลยอมเกิดพรอมจากธรรมใด เหตุนั้นธรรมนั้น ชื่อวา สมัภวะ 
         ผลยอมเกิดทั่วจากธรรมใด   เหตุนั้นธรรมน้ัน   ชื่อวา   ปภวะ 
         ผลยอมต้ังข้ึนในธรรมนี้  หรือวา  ยอมต้ังข้ึนดวยธรรมน้ี  เหตุนี้ 
ธรรมนี้ชื่อวา  สมุฏฐาน 
         ธรรมใดยอมนํามาซ่ึงผลของตน      เหตุนั้นธรรมน้ัน      ชื่อวา 
อาหาร 
         ธรรมใดอันผลของตนยอมยึดไว  เพราะอรรถวาไมพึงถูกปฏิเสธ 
(ดวยผลของตน )    เหตุนั้นธรรมน้ัน   ชื่อวา   อาลมัพณะ   ( หรือ 
อารัมมณะ ) 
         ผลอาศัยธรรมนั้น    คือไมปฏิเสธ    ( ธรรมนัน้ )     ยอมเกดิ 
คือยอมเปนไป   เหตุนั้นธรรมน้ัน   ชื่อวา   ปจจัย  
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         ผลยอมเกิดแตธรรมนี้   เหตุนั้นธรรมน้ัน  ชือ่วา  สมุทัย  
         บัณฑิตพึงทราบเน้ือความแหงคํา    แหงบทท้ังหลาย    เหลาน้ัน 
อยางนี้    ดวยประการฉะน้ี. 
                              วรรณนาอุทเทสวาระ   จบ  
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         [๖]                มูลวารนิทเทสในกุสลบท  
                                        มูลนยะที่  ๑ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ที่เปนกุศล,    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ชื่อวากุศลมูล  ใชไหม ?      
         มูลม ี  ๓   เทาน้ัน    ชื่อวากุศลมลู,   กุศลธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน 
ไมชื่อวากุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวากุศลมูล    มอียู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   เปนกุศล  ใชไหม ? 
        ใช.                              

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
          ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนกุศล    มีอยู,      ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล ใชไหม ? 
          ใช. 
          ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศล ใชไหม ? 
          รูปที่มกีุศลเปนสมุฏฐาน    มีมลูเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล    แต 
ไมใชเปนกุศล,  กุศลธรรมมีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูลดวย   เปน 
กุศลดวย.  
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๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ  :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  มีอยู,  
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   ชื่อวาเปนมูลแกกันและกนักับกุศลมูล  ใชไหม ? 
         กุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   กุศลมูลเหลาน้ันมีมูลเปน 
อันเดียวกันดวย    ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันดวย,     ธรรมที่เกดิพรอม 
กันกับกุศลท่ีเหลือนอกน้ัน  มีมลูเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  แตไมชื่อวา  
เปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับกุศลมูล 
มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกศุลมูล    ใชไหม ? 
         ใช. 
         [ ๗ ]                       มูลมูลนยะที ่ ๒ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เปนกุศล มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
ชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล   ใชไหม ? 
         มูลม ี  ๓   เทาน้ัน   ชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล,    กุศลธรรมที่เหลือ 
นอกน้ัน ไมชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล.                            
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวามูลที่เปนกุศลมูล    มีอยู,     ธรรม 
เหลาน้ัน ทั้งหมด   เปนกศุล  ใชไหม ? 
         ใช.  
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๒.  เอกามูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนกุศล   มีอยู,     ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด   มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศลมูล   ใชไหม ?  
         ใช. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับกุศล 
มูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศล  ใชไหม  ? 
         รูปที่มกีุศลเปนสมุฏฐาน     มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูลแตไมใชเปนกุศล     กุศลธรรมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับกุศลมูลดวย   เปนกุศลดวย 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล    มอียู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแก 
กันและกันกบักุศลมูล ใชไหม ? 
         กุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   กุศลมูลเหลาน้ัน    มีมูลที ่
เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย  ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
ดวย,      ธรรมท่ีเกิดพรอมกับกุศลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน      มีมลูท่ีเรียกวา 
เปนมูลอันเดียวกันกับกุศลมูล      แตไมชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกัน.  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับกุศลมูล  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนกุศล  ใชไหม ?  
         ใช.                                     
         [ ๘]                         มูลกนยะที ่ ๓ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เปนกุศล มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
มีมูลที่เปนกุศล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูที่เปนกุศล   มีอยู.    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   เปนกุศล   ใชไหม ? 
         รูปที่มกีุศลเปนสมุฏฐาน     มีมลูที่เปนกุศล   แตไมใชเปนกุศล, 
กุศลธรรมมมีูลท่ีเปนกศุลดวย   เปนกุศลดวย.  

๒.  เอกมูลนทกะ  :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ที่เปนกุศล     มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศล  ใชไหม  ?  
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         รูปที่มกีุศลเปนสมุฏฐาน    มีมลูเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล   แต 
ไมใชเปนกุศล,   กุศลธรรมมีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูลดวย  เปน  
กุศลดวย. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    มีมูลแกกันและกันกับกุศลมูล ใชไหม  ? 
         กุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   กุศลมูลเหลาน้ันมีมูลเปน 
อันเดียวกันดวย   มีมลูแกกันและกันดวย.  ธรรมท่ีเกิดพรอมกับกุศลมูล 
ที่เหลือนอกน้ัน       มีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล       แตไมใชมีมูล 
แกกันและกนั. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด       มีมลูแกกันและกนักับกุศลมูล     มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศลมูล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๙]                         มูลมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลยมกะ  :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนกุศล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด  มีมูลทีกุ่ศลมูล  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูที่เปนกุศลมูล   มีอยู   ธรรมเหลา  
นั้นทั้งหมด  เปนกุศล ใชไหม ?  
         รูปที่มกีุศลเปนสมุฎฐาน   มีมูลท่ีเปนกุศลมูล  แตไมใชเปกุศล 
กุศลธรรมมมีูลท่ีเปนกุศลมูลดวย   เปนกุศลดวย.  

๒.   เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เปนกุศล มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกบกศุลมูล  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เรียกวาเปนอันเดียวกันกับกุศลมูล 
มีอยู, ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศลมูล   ใชไหม ?                      
         รูปที่มกีุศลเปนสมุฏฐาน    มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล แตไมใชเปนกุศล     กุศลธรรมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียว 
กันกับกุศลมูลดวย   เปนกุศลดวย, 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล    มอียู,     ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    มีมลูที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกันกับกศุลมูล  ใชไหม ?                                            
         กุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน  กุศลมูลเหลาน้ัน    มีมูลที่  
เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกันดวย,  
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ธรรมที่เกิดพรอมกับกุศลมูลที่เหลือนอกน้ัน    มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอัน  
เดียวกันกับกุศลมูล   แตไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
กุศลมูล มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนกุศล  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         [๑๐]            มูลวารนิทเทสในอกุสลบท  
                                       มูลนยะที่  ๑ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ชื่อวาอกุศลมูล   ใชไหม ? 
         มูลม ี ๓   เทาน้ัน  ชื่อวาอกุศลมูล  อกุศลธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวากุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวาอกุศลมูล  มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด เปนอกุศล   ใชไหม ? 
         ใช. 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนอกุศล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ          ไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล 
อกุศลที่เปนสาเหตุกะ   มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล.                   
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมลู  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล   ใชไหม ?  
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         รูปที่มอีกุศลเปนสมุฏฐาน       มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  
แตไมใชเปนอกุศล      อกศุลธรรมมีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูลดวย 
เปนอกุศลดวย. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอกุศลมูล ใชไหม ? 
         อกุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   อกุศลมูลเหลาน้ัน  มีมลู 
เปนอันเดียวกันดวย      ชือ่วาเปนมูลแกกันและกันดวย,       ธรรมท่ีเกิด 
พรอมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกน้ัน  มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล 
ไมชื่อวาเปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอกุศลมูล 
มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 
         ใช.  
         [๑๑]                       มูลมูลนยะที ่ ๒ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนอกุศล    มอียู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ชื่อวามูลที่เปนอกุศลมูล  ใชไหม ?  
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         มูลม ี ๓  เทาน้ัน  ชือ่วามูลที่เปนอกุศลมูล,อกุศลธรรม  
นอนน้ัน  ไมชื่อวามูลที่เปนอกุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด ชื่อวามูลที่เปนอกุศลมูล  มีอยู  ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 
         ใช. 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เปนอกุศล  มีอยู, ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลที่เรียววาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ  ไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล,  อกุศลที่เปนสเหตุกะ  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล  มอียู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 
         รูปที่มอีกุศลที่เปนสมุฏฐาน  มมีูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
อกุศลมูล  แตไมใชอกุศล,  อกุศลธรรมมีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับอกุศลมูลดวย  เปนอกศุลดวย. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลทีเ่รียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ  
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อกุศลมูล   มอียู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแก 
กันและกันกบัอกุศลมูล  ใชไหม ?  
         อกุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   อกุศลมูลเหลาน้ัน  มีมลู 
ทีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย     ชือ่วามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและ 
กันดวย   ธรรมท่ีเกิดพรอมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น   มมีูลที่เรียก 
วาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศลมูล      แตไมชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแก 
กันและกัน                                                                        
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับอกุศลมูล.   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [ ๑๒]                      มูลกนยะที่  ๓ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนอกุศล    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้ง 
หมด   มีมลูท่ีเปนอกุศล  ใชไหม ? 
         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะไมมีมูลที่เปนอกุศล        อกุศลที่เปนสาเหตุกะ 
มีมูลที่เปนอกุศล   ( อกุสลมูลก ) 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลที่เปนอกุศล   มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    เปนอกุศล   ใชไหม ?  
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         รูปที่มอีกุศลเปนสมุฏฐานมีมูลท่ีเปนอกุศลมูล       แตไมใชเปน  
อกุศล,   อกศุลธรรมมีมลูที่เปนอกุศลมูลดวย  เปนอกุศลดวย. 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนอกุศล มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  
มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศลมูล  ใชไหม ?  (เอกมูลมูล ๓ ) 
         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศล 
มูล,   อกุศลท่ีเปนสเหตุกะมีมูลที่เรียกวาเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด         มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล   มอียู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล    ใชไหม  ? 
         รูปที่มอีกุศลเปนสมุฏฐานมีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล     แตไมใชเปนอกุศล,    อกุศลธรรมมีมลูที่เรียกวาเปนมูลอัน 
เดียวกันกับอกุศลมูลดวย   เปนอกุศลดวย. 

๓.   อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อกุศลมูล  มอียู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและ 
กันกับอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         อกุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน     อกศุลมูลเหลาน้ันมีมูล 
ที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย      มมีูลท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกัน  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 31 

ดวย,   ธรรมท่ีเกิดพรอมกับอกุศลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน  มีมลูที่เรียกวาเปน  
มูลอันเดียวกันกับอกุศลมลู   แตไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน.  
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด          มมีูลท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกับ  
อกุศลมูล   มอียู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล   ใชไหม ? 
         ใช.  
         [๑๓]                       มูลมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนอกุศล มีอยู, ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
มีมูลที่เปนอกุศลมูล  ใชไหม ? 
         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะไมมีมูลที่เปนอกุศลมูล, อกุศลที่เปนสาเหตุกะ 
มีมูลที่เปนอกุศลมูล   ( อกุสลมูลมลูก) 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลที่เปนอกุศลมูล มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม ? 
         รูปที่มอีกศุลเปนสมุฏฐานมีมูลเปนอกุศลมูล แตไมใชเปนอกุศล, 
อกุศลธรรมมีมูลที่เปนอกุศลมูลดวย   เปนอกุศลดวย. 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนอกุศล มีอยู, ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล   ใชไหม ?   ( เอกมูลกา )  
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         อกุศลท่ีเปนอเหตุกะไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมลู,  อกุศล  
ที่เปนสเหตุกะมีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล 
มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอกุศลมูล   ใชไหม ?  
         รูปที่มอีกุศลเปนสมูฏฐาน       มีเปนมูลอันเดียวกันกับอกุศลมูล 
แตไมใชเปนอกุศล     อกศุลธรรมมีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมลดวย 
เปนอกุศลดวย.                                                                 

๓. อัญญมัญญมูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดมีมูลแกกันและกันกับอกุศล  ใชไหม ? 
         อกุศลมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน     อกศุลมูลเหลาน้ันมีมูล 
เปนอันเดียวกันดวย มีมูลแกกันและกนัดวย,  ธรรมท่ีเกิดพรอมกับอกุศล 
มูลที่เหลือนอกน้ัน   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอกุศลมูล   แตไมใชมีมูลแก 
กันและกัน.                                                                       
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลแกกนัและกันกับอกุศลมูล        มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอกุศล  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๑๔]          มูลวารนิทเทสในอัพยากตบท  
                                         มูลนยะที ่ ๑ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ชื่อวาอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         มูลที่เปนอัพยากตกะมี  ๓  เทาน้ัน  ชื่อวาอัพยากตมูล  อัพยากต- 
ธรรมที่เหลือนอกนั้น  ไมชื่อวาอัพยากตมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวาอัพยากตมูล  มีอยู.  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  เปนอัพยากตะ  ใชไหม ? 
        ใช. 

๒.  เอกมูลยมกะ :- 
          ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
          อัพยากตะท่ีเปนอเหตุกะ ไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล, 
อัพยากตะท่ีเปนสเหตุกะ   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล. 
          ก็หรือวาธรรมเหลาใด มีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ   ใชไหม ? 
          ใช.  
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๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :-  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง        มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล 
มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอัพยากตมูล 
ใชไหม ? 
         อัพยากตมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน  อัพยากตมูลเหลาน้ัน 
มีมูลเปนอันเดียวกันดวย   ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันดวย,   ธรรมท่ีเกิด 
พรอมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกน้ัน  มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยา- 
กตมูล   แตไมชื่อวาเปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับอัพยากต 
มูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากต   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๕]                       มูลมูลนยะที ่ ๒ 

๑.  มูลยมกะ :- 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   เปนอัพยากตะ   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล   ใชไหม ? 
         มูลที่เปนอัพยาตมูลมี ๓ เทาน้ัน    ชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล, 
อัพยากตธรรมที่เหลือนอกน้ัน   ไมชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  ชื่อวามูลที่เปนอัพยากตมูล มีอยู,   ธรรม 
เหลาน้ัน ทั้งหมด   เปนอัพยากตะ   ใชไหม ? 
         ใช.  
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๒.  เอกมูลยมกะ :-    (เอกมูลมลูา ) 

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         อัพยากตะท่ีเปนอเหตุกะ     ไมมมีูลท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับอัพยากตมูล,            อัพยากตะท่ีเปนสเหตุกะมีมูลเปนอันเดียวกันกับ 
อัพยากตมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด         มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ  
อัพยากตมูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะใชไหม  ?  

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :-     (อฺญมฺมูลมูลา) 

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง       มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อัพยากตมูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูล 
แกกันและกนักับอัพยากตมูล   ใชไหม ? 
         อัพยากตมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน    อัพยากดมูลเหลาน้ัน 
มีมูลที่เรียกวาเปนอันเดียวกันดวย   ชือ่วามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและ 
กันดวย,  ธรรมท่ีเกิดพรอมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกน้ัน    มีมูลที ่
เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูล   แตไมชือ่วามูลที่เรียกวาเปน 
มูลแกกันและกัน.  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน  
กับอัพยากตมูล มีอยู, ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
          [๑๖ ]                         มูลกนยะที ่ ๓ 

๑.  มูลยมกะ  (มูลกา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลที่เปนอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         อัพยากตะท่ีเปนอเหตุกะ  ไมมีมูลที่เปนอัพยากตะ,   อัพยากตะท่ี 
เปนสเหตุกะ   มีมูลที่เปนอัพยากตะ. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูที่เปนอัพยากตะ  มีอย,   ธรรมเหลา 
นั้นทั้งหมด   เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 

๒.   เอกมูลยมกะ :-    ( เอกมูลกา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตะมูล  ใชไหม  ? 
         อัพยากตะท่ีเปนอเหตุกะ ไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล, 
อัพยากตะท่ีเปนสเหตุกะ   มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล มีอยู 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ   ใชไหม  ?  
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         ใช. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ :- (อฺมฺมูลมูลกา)  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลเปนอันเดียวกับอัพยากตมูล  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลแกกันและกันกับอัพยากตมูล   ใชไหม  ? 
         อัพยากตมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน    อัพยากตมูลเหลาน้ัน 
มีมูลเปนอันเดียวกันดวย  มีมูลแกกันและกันดวย,  ธรรมท่ีเกิดพรอมกัน 
กับอัพยากตมูลที่เหลือนอกน้ัน  มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  แต 
ไมใชมีมูลแกกันและกัน.                                                  
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลแกกนัและกันกับอัพยากตมูล    มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนอัพยากตะ    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๗ ]                      มูลมูลกนยะที่  ๔ 

๑.  มูลยมกะ  (มูลมูลกา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ที่เปนอัพยากตะมีอยู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มีมลูที่เปนอัพยากตมูล  ใชไหม ? 
         อัพยากตะท่ีเปนอเหตุกะ  ไมมีมูลที่เปนอัพยากตมูล,   อัพยากตะ 
ที่เปนสเหตุกะ   มีมลูที่เปนอัพยากตมูล.  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด  มีมูลที่เปนอัพยากตะมูล  มีอยู,  ธรรม   
เหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะ  ใชไหม  ? 

๒.  เอกมูลยมกะ (เอกมูลมูลกา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่เปนอัพยากตะ  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ใชไหม  ? 
         อัพยากตธรรมที่เปนอเหตุกะ  ไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียว 
กันกับอัพยากตะมูล,  อัพยากตะที่เปนสาเหตุกะ  มีมูลที่เรียกวาเปนมูล 
         ใช. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ  (อฺมฺมูลมูลกา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีมูลทีเ่รียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
อัพยากตมูล  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  มีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลแก 
กันและกันกบัอัพยากตมูล  ใชไหม  ? 
         อัพยากตมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน  อัพยากตมูลเหลาน้ัน 
มีมูลที่เรียวกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูลดวย  มีมูลที่เรยีกวาเปน 
มูลแกกันและกันดวย,  ธรรมที่เกิดรวมกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกน้ัน  
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มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  แตไมใชมีมูลท่ีเรียกวา 
เปนมูลแกกันและกัน.  
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด      มีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลแกกันและกันกับ 
อัพยากตมูล.   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนอัพยากตะ  ใชไหม ? 
         ใช.  
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                                 มูลวารนิทเทสในนามบท 
         [ ๑๘ ]                        มูลนยะที ่ ๑  

๑.  มูลยมกะ   ( มูลา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    ชือ่วานามมูล   ใชไหม ? 
         มูลม ี๙ เทาน้ัน๑     ชือ่วานามมูล,     นามธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน 
ไมชื่อวานามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     ชื่อวานามมูล    มอียู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม  ? 
        ใช. 

๒.   เอกมูลยมกะ   ( เอกมูลา ) 
          ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด    มมีูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล  ใชไหม ? 
          นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ      ไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล,  
นามธรรมท่ีเปนสเหตุกะ   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล. 
 
๑.  กุศลมูล ๓,  อกุศลมูล ๓,  อัพยากตมูล ๓  รวมเปน ๙.  
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         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล    มีอยู, 
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม  ?  
         รูปที่มนีามเปนสมุฏฐาน   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล   แต 
ไมใชนามมูล,    นามธรรม    มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูลดวย   เปน 
นามดวย. 

๓.   อัญญมัญญมูลยมกะ  (อฺมฺมูลา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ที่มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ชือ่วาเปนมูลแกกันและกันกับนามมูล  ใชไหม ? 
         นามมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน    นามมูลเหลาน้ัน    มีมลู 
เปนอันเดียวกันดวย  ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันดวย,  ธรรมที่เกิดพรอม 
กับนามมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล  แตไมชื่อวา 
เปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด       ชื่อวาเปนมูลแกกันและกันกับนามมูล 
มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม  ? 
         ใช.  

         [๑๙]             มูลมูลนยะที่  ๒ 
๑.  มูลยมกะ  (มูลมูลา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   ชื่อวามูลที่เปนนามมูล  ใชไหม  ?  
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         มูล ๙ เทาน้ัน      ชือ่วามูลที่เปนนามมูล,      นามธรรมท่ีเหลือ  
นอกน้ันไมชื่อวามูลที่เปนนามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวามูลที่เปนนามมูล    มีอยู,    ธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 
         ใช. 

๒.   เอกมูลยมกะ   ( เอกมูลมูลา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,     ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนามมูล   ใชไหม ? 
         นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ    ไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับนามมูล    นามธรรมท่ีเปนสเหตุกะ      มีมลูที่เรยีกวาเปนมูลอันเดียว 
กันกับนามมูล. 
         ก็หรือวา  ธรรมเหลาใดมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนาม 
มูล   มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 
         รูปที่เปนนามสมุฏฐาน       มีมลูท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
นามมูล แตไมใชเปนนาม,  นามธรรมมีมูลท่ีเรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับนามมูลดวย   เปนนามดวย. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ.  (อฺมฺมูลมูลา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง      มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ 
นามมูล  มีอยู   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกัน   ใชไหม  ?  
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         นามมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน   นามมูลเหลาน้ัน    มีมูลที ่
เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย  ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน  
ดวย,     ธรรมท่ีเกิดพรอมกันกับนามมูลท่ีเหลือนอกน้ัน    มีมลูที่เรียกวา 
เปนมูลอันเดียวกันกับนามมูล      แตไมชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกัน 
และกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด   ชื่อวามูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับนามมูล  มีอยู,    ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๒๐]                        มูลกนยะที ่๓ 

๑.  มูลยมกะ   ( มูลกา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ที่เปนนาม    มีอยู,    ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   มนีามมูล  ใชไหม  ? 
         นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ ไมมีนามมูล, นามธรรมท่ีเปนสเหตุกะ 
มีนามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีนามมูล    มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
เปนนาม  ใชไหม  ? 
         รูปที่มนีามเปนสมุฏฐาน   มีนามมูล   แตไมใชเปนนาม,    นาม 
ธรรมมีนามมูลดวย   เปนนามดวย.  
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๒.   เอกมูลยมกะ   ( เอกมูลกา )  

         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ที่เปนนามมีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   
มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล  ใชไหม ? 
         นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ     ไมมมีูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล 
นามธรรมท่ีเปนสเหตุกะ   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด    มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล   มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 
         รูปที่มนีามเปนสมุฏฐาน   มีมลูเปนอันเดียวกันกับนามมูล   แต 
ไมใชนาม,     นามธรรม     มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูลดวย    เปน 
นามดวย. 

๓.  อัญญมัญญมูลยมกะ (อฺมฺมูลกา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล  มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีมูลแกกันและกันกับนามมูล   ใชไหม ? 
         นามมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน    นามมูลเหลาน้ัน    มีมลู 
เปนอันเดียวกันดวย   มีมลูแกกันและกันดวย,   ธรรมท่ีเกิดพรอมกันกับ 
นามมูลที่เหลือนอกน้ัน  มีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล   แตไมใชมีมูล 
ที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใด     มีมลูแกกันและกนักับนามมูล     มีอยู, 
ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๒๑]                       มูลมูลกนยะที่  ๔  

๑.  มูลยมกะ   ( มูลมูลกา) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนนาม มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  
มีมูลที่เปนนามมูล  ใชไหม  ? 
         นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ    ไมมีมูลที่เปนนามมูล,    นามธรรม 
ที่เปนสเหตุกะมีมูลที่เปนนามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลที่เปนนามมูล  มอียู,   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  เปนนาม  ใชไหม  ?  
         รูปที่มนีามเปนสมุฏฐาน  มีมูลที่เปนนามมูล  แตไมใชเปนนาม, 
นามธรรมมีมูลที่เปนนามมูลดวย   เปนนามดวย. 

๒.  เอกมูลยมกะ   ( เอกมูลมูลกา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนนาม  มีอยู,  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด 
มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนามมูล   ใชไหม  ? 
         นามธรรมท่ีเปนอเหตุกะ    ไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกัน 
กับนามมูล,    นามธรรมท่ีเปนสเหตุกะ    มีมูลทีเรยีกวาเปนมูลอันเดียว 
กันกับนามมูล. 
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนาม 
มูล   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    เปนนาม   ใชไหม  ?  
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         รูปที่มนีามเปนสมุฏฐาน     มีมลูที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับ  
นามมูล   แตไมเปนนาม,    นามธรรม    มีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียว 
กันกับนามมูลดวย   เปนนามดวย. 

๓.   อัญญมัญญมูลยมกะ   ( อฺม ฺมูลมูลกา ) 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมีมูลที่เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันกับนาม 
มูลมีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    มมีูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกัน 
กับนามมูล   ใชไหม ? 
         นามมูลเหลาใดเกิดข้ึนคราวเดียวกัน       นามมูลเหลาน้ันมีมูลที ่
เรียกวาเปนมูลอันเดียวกันดวย มีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกันดวย, 
ธรรมที่เกิดพรอมกันกับนามมูลที่เหลือนอกน้ัน    มมูีลที่เรียกวาเปนมูล 
อันเดียวกันกับนามมูล  แตไมมีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกนั.   
         ก็หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลที่เรียกวาเปนมูลแกกันและกนักับ 
นามมูล  มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   เปนนาม  ใชไหม ? 
         ใช.  
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                                  เหตุวาราทินิทเทส๑ 

         [ ๒๒ ]   ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนกุศล มีอยู,  ธรรมเหลาน้ัน  
ทั้งหมด     ชือ่วา      กุศลเหตุ,... กุศลนิทาน,...กุศลสัมภวะ,...กุศล 
ปภวะ,...กุศลสมุฏฐาน,...กุศลาหาร,...กุศลารัมมณะ,...กุศลปจ- 
จัย,...กุศลสมุทัย. 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอกุศล   มีอยู,.... 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอัพยากตะ   มีอยู,.... 
         ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนนาม   มีอยู,   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  
เปนนามเหตุ,...นามนิทาน,...นามสัมภวะ,...นามปภวะ,...นาม 
สมุฏฐาน,...นามาหาร,...นามารัมมณะ,...นามปจจัย,...นามสมุทัย. 
         มูลยมก   มีวาระ  ๑๐   คือ :-                             
                มลูวาระ,   เหตุวาระ, นิทานวาระ, สัม- 
         ภววาระ,  ปภววาระ,  สมุฏฐานวาระ,  อาหารวาระ, 
         อารัมมณวาระ,   ปจจยวาระ,   สมุทยวาระ. 
                                        มูลยมก  จบ 
 
๑.  พึงทํา  นยะ  ๔, ยมกะ  ๓,  อนุโลม,  ปฏิโลม,  ปุจฉา  วิสัชนาเหมือนในมูล       
     วารนิทเทสทุกประการ  ในท่ีนี้พระบาลีทานเปยยาละไว.  
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                                     อรรถกถามูลยมกะ 
                                         นิทเทสวาระ 
         บัดนี้         พระผูมพีระภาคทรงเริ่มนิทเทสวาระโดยนัยเปนตนวา 
เยเกจิ  กุสลา ธมมฺา  =  ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งท่ีเปนกุศล (มีอยู).   
         ในคําเหลาน้ัน  คําวา   เยเกจิ  = เหลาใดเหลาหนึ่ง   เปนคําท่ี- 
แสดงถึงกุศลทั้งหมดโดยไมมีสวนเหลือ.  
         สองบทวา   กุสลา   ธมมฺา  ไดแกสภาวะธรรมท่ีเปนกุศล   ไมม ี
โทษ    มีผลเปนความสุข      อันเปนลักษณะท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
แลวในบทภาชนะแหงกุศลติกะ. 
         หลายบทวา   สพฺเพ  เต  กุสลมลูา   =   ธรรมเหลาน้ันทัง้ปวง 
เปนกุศลมูลหรือ   ไดแกยอมถามวา  ธรรมท้ังปวงน่ันแหละเปนกุศลมูล 
ใชไหม ?                                                                      
         สองบทวา   ตีเณว  กุสลมูลานิ  =   สามเทาน้ันชื่อวากุศลมูล 
ไดแกธรรมเหลาน้ันทั้งหมดไมชื่อวา  กศุลมูล  อธบิายวา  มูล ๓ มีอโลภะ 
เปนตนเทาน้ัน   ชื่อวากุศลมูล. 
         หลายบทวา  อวเสสา  กุสลา  ธมฺมา น กุสลมูลา  =  ธรรม ท. 
ที่เหลือชื่อวากุศล  แตไมชื่อวากุศลมลู   ไดแก   กศุลธรรมท้ังหลาย 
ที่เหลือมีผัสสะเปนตน    ไมชื่อวากุศลมูล   อีกอยางหนึ่งอธิบายวา   กุศล 
ทั้งหลายท่ีเหลือมีผัสสะเปนตน  ชื่อวากุศลธรรมเทาน้ันไมชื่อวากุศลมูล.  
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         หลายบทวา   เยวาปน  กุสลมูลา  =   ก็หรือวากุศลมูลเหลาใด  
ไดแกมูล ๓  มีอโลภะเปนตน  ทานถือเอาแลววา  ก็หรือวาธรรมเหลาใด 
เปนกุศลมูล   ดวยบทท่ีสองแหงปุจฉาแรก. 
         หลายบทวา  สพฺเพ เต  ธมมฺา กุสลา   =   ธรรมเหลาน้ันทั้งปวง 
เปนกุศลหรือ  ไดแกยอมถามวา  ธรรมท้ังหลายแม ๓ ทั้งหมดเหลาน้ัน 
เปนกุศลหรอื  คําวา อามนฺตา=ใช ไดแก  พระผูมพีระภาคเจาตรัสแลว 
เพ่ือจะทรงรับรองความท่ีแหงกุศลมูลท้ังหลายแมทั้งหมดเปนกุศล นี้เปน 
เนื้อความของมูลยมกในมูลนัย   พึงทราบนัยแหงการวิสัชนา     ในปุจฉา 
ทั้งปวงโดยอุบายน้ี. 
         ความแปลกกันอันใด   มีอยูในทีใ่ด  ขาพเจา   ( พระพุทธโฆษา- 
จารย)    จักพรรณนาความแปลกกันนั้น   ในที่นัน้ตอไป   กลาวคือใน 
เอกมูลยมก      กุศลท้ังหลายบัณฑิตไมควรถือเอากุศลที่มีมูลอันหน่ึงดวย 
อรรถแห การนับ     แตควรถือเอาดวยอรรถแหงการนับ    แตควรถือเอา 
ดวยอรรถที่เสมอกันวาธรรมเหลาน้ันทั้งหมดมีมูลเปนอันเดียวกันกับ 
กุศลมูล   อธิบายวา    ในเอกมูลยมกนี้   กุศลเหลาน้ันทั้งหมดมีมูลที่เสมอ 
กันกับกุศลมูล      มูลใดเปนมูลของผัสสะ     มลูนัน้ก็เปนมูลของธรรม 
ทั้งหลายมีเวทนาเปนตนน่ันแหละ        ครั้นเมื่อความเปนอยางนั้นมียู 
พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงรับรองความท่ีกุศลเหลาน้ันเปนอยางนั้น   จึง 
ตรัสคําวา   อามนฺตา  = ใช.  
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         คําวา   กุสลสมุฏาน  ทานแสดงรูปซึ่งมีกุศลจิตเปนสมุฏฐาน.  
         คําวา   เอกมูล  ไดแกมีมูลเสมอกันกับกุศลมูลมีอโลภะเปนตน 
มูลทั้งหลายมีอโลภะเปนตน   ชื่อวา   มูล    เพราะเปนเหตุเปนปจจัยแก 
ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเปนตนฉันใด    มูลนั้นก็เปนมูลแมแกสมฏุฐานรูป 
ฉันนั้น    แตสมุฏฐานรูปนั้นไมใชกุศล     เพราะความไมมีลักษณะแหง 
กุศล. 
         พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสถามในยมกอ่ืน ๆ วา เยเกจิ  กสุลา = 
ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งเปนกุศล   ( มอียู )   แตตรสัถามวา    เยเกจิ   
กุสลมูเลน  เอกมูลา  =  ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งมมีลูเปนอันเดียวกัน 
กับกุศล  ( มอียู ).   
         ถามวา   เพราะเหตุไร  ?   ตอบวา   เพราะเน้ือความน้ันนั่นแหละ 
มีอยูพรอมโดยพยัญชนะแมนั้น    คําวา    กุสลมูลานิ    นี้เปนวิเสสนะ 
ของคํากอน     จริงอยูพระองคตรัสวา    มูลเหลาใด    ยอมเกิดขึน้โดย 
ความเปนอันเดียวกัน   กม็ูลเหลาน้ันเปนกุศลมูลบางเปนอกุศลมูลบาง 
เปนอัพยากตมูลบาง   คํานี้ทานกลาวไว    เพ่ือแสดงความวิเศษของคําวา 
กุสลมูลานิ. 
         คําวา    อฺมฺมูลานิ  จ   =  เปนมูลซึ่งกันและกันดวย 
อธิบายวา มูลทั้งหลายยอมเปนเหตุเปนปจจัย กะกันและกันโดยเปนเหตุ 
เปนปจจัย  ในปฏิโลมปุจฉา  ไมตรัสวา  สพฺเพ  เต ธมฺมา กุสลมเูลน  
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เอกมูลา  = ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดมีมูลเปนอันเดียวกันกับกุศลมลู 
แตตรัสวา  สพฺเพ  เต  ธมมฺา  กุสลา  =   ธรรมเหลาน้ันทั้งหมดเปน  
กุศล  ถามวา เพราะเหตุไร  ? ตอบวา เพราะไมมีเนื้อความแปลกกันก็เม่ือ 
จะทําการปุจฉาวา   กุสลมูเลน  เอกมลูา  =   มมีูลเปนอันเดียวกันกับ 
กุศลมูลหรอื  ดังน้ี  พึงทําการสัชชนาตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังวา 
มูลานิ   ยานิ   เอกโต    อปฺุปชฺชนฺติ  =  มูลท้ังหลายเหลาใดเกิดขึ้น 
คราวเดียวกัน      ก็เม่ือความแปลกกันแหงเนื้อความไมมีอยู     เหตุนั้น 
พระองคจึงไมทรงกระทําการถามอยางน้ัน  แตทรงกระทําการถามอยางนี้ 
แมในมูลนัย เปนตน ในอัญญมัญญมูลยมก ก็พึงทราบคําถามท่ีแปลกกัน 
โดยอุบายน้ี. 
         ใน   มลูมูลนัย   คําวา   สพฺเพ  เต    กุสลมูลมูลา  = ธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ันมีมูลท่ีเปนกุศลมูล    ไดแก    ยอมถามวา   ธรรม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน   ชือ่วามูล   กลาวคือกุศลมูลหรอื   คําวา   เอก- 
มูลมูลา  มีมลูท่ีเรียกวามลูอันเดียวกัน  ดังนี้   อธิบายวา  มูลที่เปน 
มูลอันเดียวกันกับกุศลมีอยู    เหตุนั้น   มูลนั้นจึงชื่อวา  เปนมูลท่ีเรียก 
วามูลอันเดียวกัน   เพราะอรรถวาเสมอกัน. 
         บทวา   อฺมฺมูลมูลา  =  มมีูลท่ีเปนมูลซ่ึงกันและกัน 
ดังน้ี   ไดแกมูลแกกันและกัน    ชื่อวา- อัญญมญัญมูล   คือวา    อัญญ-  
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มัญญมูล    ชือ่วา    มลูของธรรมเหลาน้ัน    เพราะอรรถวาเปนเหตุเปน  
ปจจัย  เหตุนั้น  มลูนั้นจึงชื่อวา  อัญญมัญญมูลมูล. 
         ใน   มลูกนัย   บทวา   กุสลมูลกา  ดังนี้    อธิบายวา   มูลท่ี  
เปนกุศลของธรรมเหลาน้ันมีอยู         เพราะอรรถวาเปนเหตุเปนปจจัย 
เหตุนั้นธรรมเหลาน้ัน   จึงชื่อวา   มีมูลที่เปนกุศล. 
         ใน  มูลมูลกนัย   บทวา   กุสลมลูมูลกา   ดังน้ี    อธิบายวา 
มูลของกุศลเหลาน้ันเปนกุศลมูล  คือ มูลที่เปนกุศลมูลของกุศลเหลาน้ัน 
มีอยู   เพราะอรรถวาเปนเหตุเปนปจจัย  เหตุนั้นกศุลเหลานั้น  จึงชื่อวา 
มีมูลที่เรียกวากุศลมูล      นี้เปนเนื้อความพิเศษในนัยยมกปุจฉาเปนตน 
เพราะอาศัยกุศลบท   เพียงเทาน้ี    แมในบททั้งหลายมีอกุศลบทเปนตน 
ก็นัยนี้   สวนความพิเศษมีดังนี้. 
         สองบทวา   อเหตุก   อกุสล   ตรสัหมายเอาโมหะท่ีสัมปยุตดวย 
วิจิกิจฉาและอุทธัจจะ สองบทวา อเหตุก อพฺยากต ไดแกธรรมท่ีเหลือ 
เวนสเหตุกะและอัพยากตสมุฏฐานรูป  ยอมไดในท่ีนี้วา  จิตตุปปาท  ๑๘, 
รูป และนิพพาน ชื่อวาไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล   สเหตุกะ 
และอัพยากตสมุฏฐานรูป  มีมลูเปนอันเดียวกันกับอัพยากตมูล  ทานทํา 
อัพยากตะน้ันใหเปนอัพโพหาริก      คือส่ิงท่ีกลาวอางไมได     หรือไมม ี
โวหารแลว  จึงกระทําการวิสัชนาดวยอํานาจของอัพยากตมูลที่ไดอยูโดย 
ความเปนอันเดียวกัน.  
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         ธรรมท้ังหลายกลาวคือ    นาม    ชื่อวา    นามา    ธมฺมา    นาม 
เหลาน้ัน   วาโดยอรรถไดแก   อรูปขันธ  ๔  และนพิพาน   สองบทวา  
นเวว   นามมูลานิ   =  ๙  เทาน้ัน   ชื่อวา   นามมูล  ไดแกมูล ๙ อยาง  
ดวยอํานาจของกุศล  อกุศล   และอัพยากตมูลนามท่ีเปนอเหตุกะ   ไมม ี
มูลอันเดียวกันกับนามมูล      เพราะฉะน้ันนามน้ันจึงชื่อวาไมมีเหตุนาม 
แมทั้งหมด คือ จิตตุปปาท ๑๘  โมหะท่ีสัมปยุตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ 
และนิพพาน ไมมีมูลเปนอันเดียวกันกับนามมูล  กอ็เหตุกนามน้ัน  ยอม 
ไมเกิดพรอมกับนามมูล   อธิบายวา   สเหตุกนาม  ยอมเกิดข้ึน พรอมกัน 
กับนามมูล    แมในบททั้งหลายวา    สเหตุก   นาม   นามมูเลน   คําท่ี 
เหลือในที่ทั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
         แมในวาระท้ังหลาย  มี  เหตุวาระ    เปนตน   พึงทราบเน้ือความ 
โดยอุบายน้ี   คาถาวา  มูล  เหตุ  นิทาน  จ   ดังน้ีเปนตน  พระผูมีพระภาค 
เจาตรัสแลวดวยอํานาจแหงอุทานของวาระท้ัง ๑๐  ตามท่ีขาพเจาชี้แจงมา 
แลว   ดังน้ีแล. 
                                   อรรถกถามูลยมกะ   จบ  
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                                 ขันธยมกท่ี ๒ 
                             ปณณตัติวารุทเทส 
         [๒๓]  ขันธ   ๕  คือ :- 
                           ๑.  รูปขนัธ  
                           ๒.  เวทนาขันธ 
                           ๓.  สัญญาขันธ 
                           ๔.  สังขารขันธ 
                           ๕.  วิญญาณขันธ. 
                                 อุทเทสวาระ 
                         ปทโสธนวาระ  อนุโลม 
         [ ๒๔ ]  ธรรมท่ีชื่อวารูป  ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวารูปขันธ,                ชื่อวารูป  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา.        ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาเวทนาขันธ,          ชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,         ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ?  
ธรรมที่ชื่อวาสัญญาขันธ,           ชื่อวาสัญญา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,          ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขารขันธ,            ชื่อวาสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,      ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาวิญญาณขันธ,        ชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
                    ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปทโสธนวาระ    ปจจนิก  
         [ ๒๕ ]   ธรรมที่ไมชื่อวารูป,   ไมชื่อวารูปขันธ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วารูปขันธ,                    ไมชื่อวารูป  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทวนา,          ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาเวทนาขันธ,              ไมชื่อวาเวทนา ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,           ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสัญญาขันธ,             ไมชื่อวาสัญญา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,            ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขารขันธ,              ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,        ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาวิญญาณขันธ            ไมชื่อวาวิญญาณ   ใชไหม ? 
                          ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                         ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                       รูปขันธมูล 
         [ ๒๖ ]   ธรรมทีช่ื่อวารูป,        ชือ่วารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                     ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                     ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                     ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
                                   จบ  รูปขันธมลู 
 
                                   เวทนาขันธมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,                ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทวนา,              ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,               ชือ่วาเวทนาขันธ   ใชไหม ?  
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                           ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,               ชือ่วาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                           ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
                                 จบ  เวทนาขันธมูล 
 
                                   สญัญาขันธมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,              ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,                            ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,               ชือ่วาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,               ชือ่วาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                            ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา                ชือ่วาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                             ชือ่วาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
                                จบ  สัญญาขันธมูล  
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                                   สังขารขันธมูล  
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,            ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,            ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,            ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ,     ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
                                 จบ  สังขารขันธมูล 
 
                                   วิญญาณขันธมลู 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,        ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,        ชื่อวาวิญญาณขันธ ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,        ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                        ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,         ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                         ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
                               จบ  วิญญาณขันธมูล 
                   ปทโสธนมูลจักกวาระ   อนุโลม   จบ  
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                            ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
                                          รูปขันธมูล 
         [๒๗]   ธรรมที่ไมชือ่วารูป,     ไมชื่อวารูปขันธ ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ                        ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารปู,                ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
                                     จบ  รูปขันธมลู 
 
                                    เวทนาขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,           ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ?  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,           ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,          ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                      ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,          ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                      ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
                                 จบ   เวทนาขันธมูล 
                                    สญัญาขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,         ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,          ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,          ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ?       
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,           ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
                                   จบ  สัญญาขันธมูล  
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                                      สงัขารขันธมลู  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,           ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,           ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,           ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมท่ีไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,           ไมชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ?   
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
                                     จบ   สังขารขันธมูล 
                                       วิญญาณขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,       ไมชื่อวาวิญญาณขันธ    ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,       ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,        ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,        ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
                                 จบ  วิญญาณขันธมูล 
                      ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          สุทธขันธวาระ  อนุโลม  
         [ ๒๘ ]   ธรรมท่ีชื่อวารูป,     ชื่อวาขันธ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                         ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,             ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                         ชื่อวาเวทนา  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,            ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                         ชื่อวาสัญญา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,             ชือ่วาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ                          ชื่อวาสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,        ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                         ชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม ? 
                       สุทธขันธวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            สุทธขนัธวาระ  ปจจนิก  
         [ ๒๙ ]   ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,     ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวารูป   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,             ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาเวทนา  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,            ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสัญญา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,             ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาวิญญาณ   ใชไหม  ? 
                          สุทธขันธวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                   สุทธขันธมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                 รูปขนัธมูล 
         [๓๐]  ธรรมท่ีชื่อวารูป,      ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาสัญญา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                ชื่อวาขันธ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาวิญญาณ,  ใชไหม  ? 
                             จบ  รปูขันธมูล 
                              เวทนาขันธมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,           ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,           ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาสัญญา  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,                  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                              ชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,                  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                              ชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
                              จบ  เวทนาขันธมูล 
                                  สัญญาขันธมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,                 ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                               ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,                  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                               ชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,                  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                                ชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,                  ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                                ชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
                              จบ  สญัญาขันธมลู  
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                             สังขารขันธมูล  
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,           ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,           ชื่อวาขันธ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาเวทนา  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,           ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาสัญญา  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,           ชื่อวาขันธ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
                          จบ  สังขารขันธมูล 
                            วิญญาณขันธมูล 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,       ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,       ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                       ชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,          ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                          ชื่อวาสัญญา   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,          ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาขันธ,                          ชื่อวาสังขาร    ใชไหม  ? 
                           จบ   วิญญาณขันธมูล 
                 สทุธขันธมูลจักกวาระ  อนโุลม  จบ  
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                       สุทธขันธมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
                                      รปูขันธมูล 
         [ ๓๑ ]  ธรรมที่ไมชือ่วารูป,      ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาเวทนา  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสัญญา   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารปู,                  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาวิญญาณ,   ใชไหม ? 
                                   จบ  รูปขันธมลู 
                                    เวทนาขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,             ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวารูป   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,             ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสัญญา ใชไหม   ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,          ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                      ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,          ไมชื่อวาขันธ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                      ไมชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม ? 
                                จบ  เวทนาขันธมูล 
 
                                   สญัญาขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                       ไมชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,          ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาเวทนา    ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,           ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,            ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                         ไมชื่อวาวิญญาณ   ใชไหม ? 
                                 จบ  สัญญาขันธมูล  
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                                สังขารขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวารูป   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวาสัญญา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,         ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
                             จบ  สังขารขันธมูล 
                               วิญญาณขันธมูล 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,     ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม?   
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวารูป    ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,     ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                     ไมชื่อวาเวทนา  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,        ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาสัญญา  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,        ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาขันธ,                        ไมชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
                              จบ  วิญญาณขันธมูล 
                  สทุธขันธมูลจักกวาระ   ปจจนิก  จบ 
                            ปณณัตติวารุทเทส  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 75 

                                     อรรถกถาขันธยมก 
                                    วรรณนาอุทเทสวาระ 
         บัดนี้   เปนการวรรณนา   ขันธยมก  ที่พระผูมีพระภาคทรง 
แสดงไวในลําดับตอจาก  มูลยมก  เพราะทรงรวบรวมซ่ึงธรรมทั้งหลาย  
มีกุศลเปนตน    อันพระองคทรงแสดงแลวในมูลยมก   ดวยอํานาจแหง 
ขันธ   พึงทราบการกําหนดพระบาลีในขันธยมกอยางน้ีกอน. 
         ใน  ขนัธยมก    นี้    มี  มหาวาระ ๓   คือ  ปณณัตติวาระ 
ปวัตติวาระ   และปริญญาวาระ.             
         ในมหาวาระทั้ง ๓ นั้น    ปณณตัติวาระ       ตรัสเรียกวา   ปณ- 
ปวัตติวาระ   เพราะทรงกระทําดวยอํานาจการชําระชื่อของขันธทั้งหลาย. 
         ปวัตติวาระ     ตรัสเรียกวา   ปวัตติวาระ    เพราะทรงชําระความ 
เปนไปดวยอํานาจการเกิดข้ึนและการดับไปของขันธทั้งหลายท่ีพระองค 
ทรงชําระชื่อแลว. 
         ปริญญาวาระ    ตรสัเรียกวา    ปริญญาวาระ    เพราะทรงแสดง 
ปริญญา ๓ แหง   ขันธทั้งหลายอันเปนไปแลวตามลําดับ   โดยสังเขป. 
         ในมหาวาระเหลาน้ัน   ปณณัตติวาระ  พระองคทรงกําหนดดวย 
อาการ ๒ อยาง    ดวยอํานาจอุทเทสและนิทเทส    ในอุเทสและนิทเทส 
แมเหลาน้ี     อุทเทสวาระไมมีโดยแผนกหนึ่ง    จําเดิมแตตน    พระองค  
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ทรงกําหนดนิทเทสโดยสวนเดียวดวยอํานาจปุจฉาและวิสัชนา   บัณฑิต 
พึงทราบอุทเทสวาระแหงปณณัตติวาระต้ังแตบทวา  ปฺจกฺขนธฺา  
เปนตน   จนถึง   นขนฺธา  นสงฺขารา   แมคําวา   ปจุฉาวาระ  นี้    ก ็
เปนชื่อของอุทเทส   ในปณณัตติวาระน้ัน  บทวา ปฺจกฺขนฺธา  ดังนี้  
ความวา   นี้เปนอุทเทสของขันธทั้งหลายที่พึงถามดวยอํานาจของยมก. 
         พึงทราบการกําหนดชื่อของขันธทั้งหลายเหลาน้ัน  โดยประเภท  
วา  รูปขันธ เวทนาขันธ สญัญาขันธ  สังขารขันธ และวิญญาณ- 
ขันธ. 
         บัดนี้  นัยวาระ ๔ คือ  ปทโสธนวาระ,  ปทโสธนมูลจักก- 
วาระ,  สุทธักขันธวาระ,   สุทธักขันมลูจักกวาระ   ยอมมีดวยอํานาจ 
ของขันธทั้งหลายเหลาน้ัน. 
         ในนัยวาระเหลาน้ัน      วาระที่ทําการชําระบทโดยนัยเปนตนวา 
รูป   รูปกฺขนโฺธ   รูปกฺขนโฺธ   รูป     ดงัน้ีนั่นแหละ   ชื่อวา  ปทโส- 
ธนวาระ     ในปทโสธนวาระน้ัน   ม ี๒ อยาง  ดวยอํานาจอนุโลมและ 
ปฏิโลม   ในปทโสธนวาระน้ัน   ในอนุโลมวาระมี ๕ ยมก คือ   รูป 
รูปกฺขนฺโธ  รปูกฺขนฺโธ   รปู   ดังน้ีเปนตน  ถึงในปฏิโลมก็มี ๕ อยาง 
คือ  นรูป   นรูปกฺขนฺโธ  นรูปกฺขนฺโธ  นรูป   ดังน้ีเปนตน. 
         เบื้องหนาแตนี้   เปนวาระที่ทรงผูกมูลแหงขันธหน่ึง ๆ แหงขันธ 
ทั้งหลาย  อันพระองคทรงชําระแลวในปทโสธนวาระเหลาน้ันนั่นแหละ  
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ใหเปนจักร     โดยนัยเปนตนวา   รูป   รูปกฺขนฺโธ,  ขนฺธา  เวทนากฺ  
ขนฺโธ   ดังน้ี    ชื่อวา   ปทโสธนมูลจักกวาระ     เพราะความท่ีแหงจักร 
ทั้งหลายอันเปนมูลแหงการชําระบทมีอยู    แมในปทโสธนมูลจักกวาระ 
นั้นก็มี  ๒  อยาง     ดวยอํานาจอนุโลมปฏิโลม     ในอนุโลมและปฏิโลม 
เหลาน้ัน   ในอนุโลมวาระ  มียมก ๒๐  เพราะกระทํามูลแหงขันธหน่ึง ๆ 
ใหเปน ๔ ม ี รูป  รูปกฺขนโฺธ,   ขนฺธา   เวทนากฺขนฺโธ   ดังน้ีเปนตน 
แมในปฏิโลมก็มี  ๒๐ เทาน้ัน   เพราะทํามูลแหงขันธหน่ึง ๆ  ใหเปน  ๔ 
มี  นรูป   นรปูกฺขนฺโธ,   นขนฺธา   นเวทนากฺขนฺโธ   ดังน้ีเปนตน. 
         เบื้องหนาแตนี้วาระท่ีดําเนินไปแลวดวยอํานาจขันธลวน ๆ  โดย 
นัยเปนตนวา   รูป   ขนฺโธ,   ขนฺธา  รูป    ดังน้ี    ชื่อ   สุทธักขันธ- 
วาระ  ในสุทธักขันธวาระนั้น   ในปุจฉาวา   ขนธฺา  รูป   เปนตน   พึง 
ถือเอาเน้ือความวา   ขันธทั้งหลาย   ชือ่วารูปขันธ   ใชไหม  ?       ขันธ 
ทั้งหลาย   ชือ่วาเวทนาขันธ     หรือ     ถามวา   เพราะเหตุไร     ตอบวา 
เพราะทานจําแนกไวในนิทเทสวาระอยางนี้. 
         ก็ใน   นิทเทสวาระ   นั้น   ถามวา   รูป   ชื่อวา  ขันธหรือ 
ตอบวา  ใช. 
         ถามวา  ขันธทั้งหลาย  ชื่อวา  รูปขันธหรือ ? 
         ตอบวา  รูปขันธ   ชือ่วา   รูปดวย   ชื่อวา  รปูขันธดวย 
ขันธทั้งหลายท่ีเหลือไมชือ่วารูปขันธ    ดังน้ี      ทานยกบทข้ึนจําแนก  
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เนื้อความโดยนัยเปนตนวา    ขันธทั้งหลายชื่อวารูปขันธหรือ    แหงบท  
ทั้งหลาย    วาขันธทั้งหลายชื่อวารูปหรือ     ดังน้ี      ดวยประการฉะน้ี  
ก็ดวยเหตุนั้น    วาระนั้นทานจึงเรียกวา   สุทธักขันธวาระ   ในสุทธัก- 
ขันธวาระน้ี    คําวา   น   ขนฺธา   เปนคําท่ีมีประมาณ    เหมือนในการ 
ชําระคํา     กส็ุทธักขันธวาระยอมไดโดยประการใด ๆ     เนื้อความเทียว 
เปนประมาณ     ยอมไดโดยประการนั้น ๆ     แมในอายตนยมกเปนตน 
ขางหนาก็มีนัยนี้เหมือนกัน    กใ็นสทุธักขันธวาระมี  ๒  อยาง    ดวย 
อํานาจอนุโลมและปฏิโลม   ในอนุโลมและปฏิโลมเหลาน้ัน   ในอนุโลม 
วาระมียมก ๕ อยาง    คือ    รูป    ขนโฺธ,   ขนฺธา   รป    เปนตน    แม 
ในปฏิโลมวาระก็มียมก  ๕  อยาง    คือ    นรูป     นขนฺโธ,      นขนฺธา 
นรป   ดังน้ีเปนตน                                              
        เบื้องหนาแตนั้นทานกระทําการผูกมูลแหงขันธหน่ึง ๆ  แหงสุท- 
ธักขันธทั้งหลายเหลาน้ันโดยนัยเปนตนวา  รูป  ขนฺโธ  ขนธา เวทานา 
ใหเปน  ๔    ชื่อ    สุทธักขันธมูลจักกวาระ     เพราะความท่ีจักรมี 
สุทธักขันธเปนมูลมีอยู      ในสุทธักขันธมูลจักกวาระนั้น       พึงทราบ 
เนื้อความ   โดยนัยเปนตนวา  ขันธทัง้หลาย  ชื่อวา  เวทนาขันธหรือ 
แหงคําถามวา   ขนฺธา   เวทนา   เปนตน 
        โดยประการนอกน้ี  จึงมีความผิดกันกับนิทเทสวาระ  แมสุทธัก- 
ขันธมูลจักกวาระนั้นก็มี  ๒ อยาง   ดวยอํานาจอนุโลมและปฏิโลม  ใน  
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อนุโลมและปฏิโลมเหลาน้ัน   ในอนุโลมวาระมียมก   ๒๐  เพราะกระทํา  
มูลแหงขันธหน่ึง ๆ ใหเปนจักร ๔ มีบทเปนตนวา  รูป   ขนฺโธ,    ขนฺธา 
เวทนา  ดังน้ี    แมในปฏโิลมวาระก็มี ๒๐ เหมือนกัน   เพราะกระทํามูล 
แหงขันธหน่ึง ๆ ใหเปน ๔  มีบทเปนตนวา   นรูป   นขนฺโธ,  นขนฺธา 
นเวทนา   ดังนี้      พึงทราบอุทเทสวาระแหงปณณัตติวาระ   อันประดับ 
แลวดวยยมก  ๑๐๐  ดวยคําถาม  ๒๐๐  และดวยอรรถ   ๔๐๐ เพราะกระทํา 
อรรถทั้งหลายใหเปนสอง   ดวยอํานาจสันนิฏฐานและสังสยะ   เพ่ือการ 
ถามในนัยหน่ึง ๆ อยางนี้กอน   ดวยประการฉะน้ี. 
                                 วรรณนาอุทเทสวาระ   จบ.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 80 

                                          นิทเทสวาระ  
                                  ปทโสธนวาระ  อนุโลม 
         [ ๓๒]   ธรรมท่ีชื่อวารูป   ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม ? 
         ปยรูป    สาตรูป    ชือ่วา    รูป    แตไมชื่อวารูปขันธ,    รูปขันธ 
ชื่อวารูปดวย    ชื่อวารูปขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปขันธ   ชื่อวารปู   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๓๓]  ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนาขันธ   ชื่อวาเวทนา   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๓๔]   ธรรมทีช่ื่อวาสัญญา   ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม ? 
         ทิฏฐิสญัญาชื่อวาสัญญา    แตไมชื่อวาสัญญาขันธ    สญัญาขันธ 
ชื่อวาสัญญาดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย.  
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญาขันธ   ชื่อวาสัญญา   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๓๕]   ธรรมทีช่ื่อวาสังขาร   ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม ? 
         ยกเวนสังขารเสียแลว  สังขารที่เหลือนอกน้ัน    ชื่อวาสังขาร   แต  
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ไมชื่อวาสังขารขันธ   สังขารขันธ   ชือ่วาสังขารดวย    ชื่อวาสังขารขันธ  
ดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ   ชื่อวาสังขาร   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [ ๓๖ ]   ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณขันธ  ชื่อวาวิญญาณ ใชไหม   ? 
         ใช. 
                              ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปทโสธนวาระ    ปจจนิก 
         [๓๗]  ธรรมท่ีไมชือ่วารูป  ไมชือ่วารูปขันธ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ  ไมชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ปยรูป   สาตรูป  ไมชื่อวารูปขันธ   แตชื่อวา    รูป    ยกเวนรูป 
และรูปขันธเสียแลว     สภาวธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน    ไมชื่อวารูป    และ 
ไมชื่อวารูปขันธ. 
         [๓๘]   ธรรมที่ไมชือ่วาเวทนา  ไมชื่อวาเวทนาขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนาขันธ  ไมชื่อวาเวทนา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๓๙]   ธรรมที่ไมชือ่วาสัญญา  ไมชื่อวาสัญญาขันธ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญาขันธ  ไมชื่อวาสัญญา   ใชไหม ? 
         ทิฏฐิสญัญา  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  เปนแตสัญญา  ยกเวนสัญญา 
และสัญญาขันธเสียแลว    สภาวธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน    ไมชื่อวาสัญญา 
และไมชื่อวาสัญญาขันธ.  
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         [ ๔๐ ]    ธรรมที่ไมชื่อวาสังขาร  ไมชื่อวาสังขารขันธ ใชไหม   ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขารขันธ  ไมชื่อวาสังขาร  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสังขารขันธเสียแลว    สังขารท่ีเหลือนอกนั้น    ไมชื่อวา 
สังขารขันธ      เปนแตสังขาร      ยกเวนสังขารและสังขารขันธเสียแลว 
สภาวธรรมที่เหลือนอกน้ัน  ไมชื่อวาสังขารและไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๔๑ ]  ธรรมที่ไมชือ่วาวิญญาณ ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ไมชื่อวาวิญญาณ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                             ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อรรถกถาปณณัตติวาระ  
                                        ปทโสธนวาระ 
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มนิทเทสวาระโดยนัยเปนตนวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  รูป  ในปญหาที่วา  " รูป   รูปกฺขนฺโธ 
ธรรมที่ชื่อวารูป ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ?  ดังน้ี  รูปเหลาน้ันทั้งหมด 
พระองคตรัสไวเพ่ือทรงชําระคําวา   รูปขันธ. 
         คําวิสัชนาที่วา  ปยรูป   สาตรูป   รูป  น  รูปกขฺนฺโธ     ปยรูป 
สาตรูป ชื่อวารูป ไมชื่อวารูปขันธ  อธิบายวา  คําวา  รูปใด  พระองค 
ตรัสวา รูป  ในคําน้ีวา  ปยรูป   สาตรูป  รูปน้ัน  ชื่อวา รูป  เทาน้ัน 
ไมชื่อวา  รูปขันธ. 
         คําวิสัชนาที่วา  รูปกฺขนฺโธ     รูปฺเจว  รูปกขฺนฺโธ   จ     รปู 
ขันธชื่อวา  รปูดวย  ชื่อวา  รูปขันธดวย   อธิบายวา   ก็รูปใดเปน 
รูปขันธ รูปนั้นยอมควรเพ่ือท่ีจะกลาววาเปนรูปดวย  เปนรูปขันธดวย. 
         ในปญหาที่วา รูปกฺขนฺโธ  รูป  รปูขันธชื่อวารูป  ใชไหม ?   ดังน้ี  
เพราะรูปขันธพึงกลาววาเปนรูปโดยแนนอนเทานั้น   ฉะน้ัน   พระองค 
จึงตรัสวา  อามนฺตา- ใช พึงทราบเน้ือความในวิสัชนาทั้งหมดโดยอุบาย 
นี้    สวนความแปลกกันมอียูในที่ใด   จักพรรณนาความแปลกกันนั้นใน 
ที่นั้น.  
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         ใน สัญญายมก  กอน คําวา  " ทฏิ ิสฺา "  ไดแก  ทฏิฐิ- 
สัญญา  ที่มาแลวในคําเปนตนวา   " ปปฺจส ฺา "  
         ใน  สังขารยมก   คําวา  อวเสสา  สฺงขารา   สงัขารท้ังหลาย 
ที่เหลือ ไดแก สังขารที่มาแลวในคําเปนตนวา    " อนิจฺจา วต  สงฺขารา " 
คําวา  " สังขารทั้งหลายท่ีเหลือ"  ไดแก   สังขตธรรมท่ีเหลือจากสังขาร 
ขันธ  แมในปฏิโลมวาระก็นัยนี้แล. 
                             อรรถกถาปทโสธนวาระ  จบ  
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                            ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                          รูปขันธมูล 
         [๔๒]  ธรรมท่ีชื่อวารูป,   ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม ? 
         ปยรูป     สาตรูป   ชือ่วา    รูป      แตไมชื่อวารูปขันธ,    รปูขันธ 
ชื่อวารูปดวย   ชื่อวารูปขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนาขันธ,    ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาเวทนาขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๔๓]  ธรรมท่ีชื่อวารูป,  ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
         ปยรูป    สาตรูป   ชือ่วา    รูป    แตไมชื่อวารูปขันธ    รูปขันธ 
ชื่อวารูปดวย   ชื่อวารูปขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญาขันธ,    ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาสัญญาขันธ 
ดวย,  ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [๔๔]  ธรรมที่ชื่อวารูป,  ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ปยรูป    สาตรูป   ชือ่วา    รูป    แตไมชื่อวารูปขันธ,   รูปขันธ 
ชื่อวารูปดวย   ชื่อวารูปขันธดวย.  
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ธรรมที่ชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ?   
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ,    ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย   ขันธทีเ่หลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  แตไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๔๕ ]   ธรรมท่ีชื่อวารูป,   ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ปยรูป    สาตรูป   ชือ่วา   รูป   แตไมชื่อวารูปขันธ,   รูปขันธ 
ชื่อวารูปดวย   ชื่อวารูปขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณขันธ,   ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาวิญญาณขันธ 
ดวย,    ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                    จบ  รูปขันธมลู 
                                     เวทนาขันธมูล 
         [ ๔๖ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,  ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวารูปขันธ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปขันธ  ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารูปขันธดวย,  ขันธ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวารูปขันธ.  
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         [ ๔๗ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,   ชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญาขันธ,     ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาสัญญาขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [ ๔๘ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,    ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ,    ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย,    ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตวาไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๔๙ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณขันธ,  ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาวิญญาณขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                  จบ  เวทนาขันธมูล  
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                                     สญัญาขันธมูล 
         [ ๕๐ ]  ธรรมทีช่ื่อวาสัญญา,  ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ?  
         ทิฏฐิสญัญา  ชื่อวาสัญญา  แตไมชื่อวาสัญญาขันธ, สัญญาขันธ 
ชื่อวาสัญญาดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปขันธ,  ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารูปขันธดวย,   ขันธ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวารูปขันธ 
         [ ๕๑ ]  ธรรมทีช่ื่อวาสัญญา,   ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม ? 
         ทิฏฐิสญัญา  ชื่อวาสัญญา  แตไมชื่อวาสัญญาขันธ,  สัญญาขันธ 
ชื่อวาสัญญาดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนาขันธ     ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาเวทนาขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [ ๕๒ ]  ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,   ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ทิฏฐิสญัญา  ชื่อวาสัญญา  แตไมชื่อวาสัญญาขันธ,  สัญญาขันธ 
ชื่อวาสัญญาดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ   ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ     ชื่อวาขันธดวย     ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาสังขารขันธ.  
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         [ ๕๓]  ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา   ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ?  
         ทิฏฐิสญัญา  ชื่อวาสัญญา  แตไมชื่อวาสัญญาขันธ   สัญญาขันธ 
ชื่อวาสัญญาดวย  ชื่อวาสัญญาขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณขันธ   ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาวิญญาณขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                 จบ  สัญญาขันธมูล 
                                     สงัขารขันธมลู 
         [ ๕๔  ]  ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร   ชือ่วาสังขารขันธ    ใชไหม ? 
         ยกเวนสังขารขันธเสียแลว    สังขารท่ีเหลือนอกนั้นชื่อวาสังขาร 
แตไมชื่อวาสังขารขันธ,     สังขารขันธชื่อวาสังขารดวย    ชื่อวาสังขาร- 
ขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปขันธ      ชื่อวาขันธดวย      ชื่อวารูปขันธดวย, 
ขันธที่เหลือนอกนั้นชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวารูปขันธ.  
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         [๕๕]   ธรรมทีช่ื่อวาสังขาร,   ชือ่วาสังขารขันธ   ใชไหม  ?  
             ยกเวนสังขารขันธเสียแลว    สังขารที่เหลือนอกน้ันชื่อวาสังขาร 
แตไมชื่อวาสังขารขันธ,     สังขารขันธชื่อวาสังขารดวย    ชื่อวาสังขาร- 
ขันธดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนาขันธ    ชื่อวาขันธดวย     ชื่อวาเวทนาขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๕๖]   ธรรมที่ชื่อวาสังขาร,    ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสังขารขันธเสียแลว  สังขารที่เหลือนอกน้ันชื่อวาสังขาร 
แตไมชื่อวาสังขารขันธ,   สังขารขันธชื่อวาสังขารดวย  ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย.  
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญาขันธ  ชื่อวาขันธดวย  ชือ่วาสัญญาขันธดวย, 
ขันธที่เหลือนอกนั้นชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาสัญญาขันธ.  
         [๕๗]   ธรรมทีช่ื่อวาสังขาร,   ชือ่วาสังขารขันธ   ใชไหม ? 
         ยกเวนสังขารขันธเสีย   สังขารที่เหลือนอกน้ันชื่อวาสังขาร  แต 
ไมชื่อวาสังขารขันธ,    สงัขารขันธชื่อวาสังขารดวย    ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณขันธ  ชื่อวาดวย  ชื่อวาวิญญาณขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  แตไมชื่อวาวิญญาณขันธ.    
                                จบ  สังขารขันธมูล 
 
                                 วิญญาณขันธมลู 
         [๕๘]   ธรรม ที่ชื่อวาวิญญาณ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปขันธ  ชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารูปขันธดวย,  ขันธ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวารูปขันธ. 
         [๕๙ ]   ธรรมทีช่ื่อวาวิญญาณ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาเวทนาขันธ     ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาเวทนาขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  แตไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๖๐]   ธรรมที่ชื่อวาวิญญาณ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ?,  ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาสัญญาขันธ  ชื่อวาขันธดวย  ชือ่วาสัญญาขันธดวย, 
ขันธที่เหลือนอกนั้นชื่อวาขันธ  แตไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [ ๖๑ ]  ธรรมทีช่ื่อวาวิญญาณ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ   ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขารขันธ,    ชื่อวาขันธดวย    ชื่อวาสังขารขันธ 
ดวย,   ขันธที่เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาสังขารขันธ. 
                              จบ  วิญญาณขันธมูล 
                  ปทโสธนมูลจักกวาระ   อนุโลม  จบ  
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                      ปทโสธนมลูจักกวาระ  ปจจนิก  
                                  น   รูปขันธมูล 
         [ ๖๒]   ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,   ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,   ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                 จบ  น  รูปขันธมลู  
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                                  น เวทนาขันธมลู  
         [ ๖๓]   ธรรมที่ไมชือ่วาเวทนา, ไมชื่อวาเวทนาขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,   ไมชือ่วาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                 จบ  น  เวทนาขันธมูล  
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                                   น  สัญญาขันธมูล  
         [๖๔]   ธรรมที่ไมชือ่วาสัญญา, ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัญญา,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,    ไมชื่อวาวิญญาณขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                 จบ   น  สัญญาขันธมูล  
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                                      น  สังขารขนัธมูล  
         [ ๖๕ ]   ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,    ไมชื่อวาสังขารขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวารูปขันธ,  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.       
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,   ไมชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,   ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?          
         ใช. 
                                   จบ  น  สังขารขันธมูล  
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                                    น  วิญญาณขันธมูล  
         [ ๖๖ ]  ธรรมที่ไมชือ่วาวิญญาณ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                    จบ  น  วิญญาณขันธมูล 
                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          อรรถกถาปทโสธนมูลจักกวาระ  
         ใน  ปทโสธนมูลจักกวาระ  คําปุจฉาวา  ขนฺธา   เวทนาก-ฺ 
ขนฺโธ    ดังน้ี    ยอมตรัสถามวา   ขันธทั้งหลายเหลาใดมีอยู    ขนัธ 
ทั้งหลายเหลาน้ัน    ชื่อวา    เวทนาขันธ    ใชไหม ?    ตรัสตอบวา 
เวทนาขันธ  ชื่อวา  ขันธดวย   ชื่อวา   เวทนาขันธดวย  แตขันธ 
ทั้งหลายท่ีเหลือชื่อวาขันธเทาน้ัน     ไมชื่อวาเวทนาขันธ     ดังน้ี  
แหงคําถามน้ัน   แมคําถามท่ีเหลือก็นัยนี้. 
         ในปฏโิลม  ในคําถามน้ีวา  นกฺขนฺธา  นเวทนากฺขนฺโธ     ธรรม 
ที่ไมชื่อวาขนัธ    ไมชือ่วาเวทนาขันธ  ใชไหม   ?  ไดแก    ธรรม 
ทั้งหลายเหลาใด    กลาวคือ   บัญญัติและนิพพาน  ไมชื่อวาขันธ  เพราะ 
บัญญัติและนิพพานไมชื่อวาเวทนาขันธ     ฉะน้ัน     พระองคจึงตรัสวา 
อามนฺตา  ใช   แมในคําวิสัชนาที่เหลือก็มีนัยนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
                      อรรถกถาปทโสธนมูลจักกวาระ   จบ  
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                                สุทธขันธวาระ  อนุโลม 
         [๖๗]   ธรรมที่ชื่อวารูป,   ชื่อวาขันธ   ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ  ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม   ? 
         รูปขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารปูขันธดวย  ขันธที่เหลือนอกนั้น 
ชื่อวาขันธ  ไมชื่อวารูขันธ. 
         [๖๘]   ธรรมที่ชื่อวาเวทนา,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม   ? 
         เวทนาขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาเวทนาขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๖๙]   ธรรมที่ชื่อวาสัญญา   ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         สัญญาขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาสัญญาขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [๗๐]   ธรรมที่ชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 101 

         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม ?  
         สังขารขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสังขารขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๗๑ ]   ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         วิญญาณขันธชื่อวาขันธดวย   ชือ่วาวิญญาณขันธดวย    ขันธที่ 
เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                            สุทธขันธวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                 สุทธขันธวาระ  ปจจนิก 
         [๗๒]   ธรรมที่ไมชือ่วารูป,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ยกเวนรูปเสียแลว   ขันธที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวารูป  ชื่อวาขันธ 
ยกเวนรูปและขันธเสียแลว   สภาวธรรมท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวารูปและ 
ไมชื่อวาขันธ.                                  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๗๓]   ธรรมที่ไมชือ่วาเวทนา,  ไมชื่อวาขันธ   ใชไหม ? 
          ยกเวนเวทนาเสียแลว         ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาเวทนา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว  สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาเวทนาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         [๗๔]   ธรรมที่ไมชือ่วาสัญญา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสัญญาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสัญญา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนสัญญาและขันธเสียแลว   ภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาสัญญาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [ ๗๕ ]   ธรรมที่ไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาขันธ   ใชไหม ?  
         ยกเวนสังขารเสียแลว         ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสังขาร 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนสังขารและขันธเสียแลว  สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาสังขารและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         [ ๗๖ ]   ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ยกเวนวิญญาณเสียแลว    ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาวิญญาณ 
ชื่อวาขันธ ยกเวนวิญญาณและขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลอืนอกน้ัน 
ไมชื่อวาวิญญาณและไมชื่อวาขันธ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                              สุทธขันธวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                              อรรถกถาสุทธักขันธวาระ  
         ใน   สทุธักขันธวาระ  คําถามวา    " รูป   ขนฺโธ "  ธรรมที่ชื่อวา 
รูป  ชื่อวา  ขนัธ  ใชไหม ?  ยอมตรัสถามวา " รูปอยางใดอยางหน่ึง " 
ที่กลาววา " รูป "  รูปน้ันท้ังหมดเปนขันธหรือ "      ในคําถามน้ัน   
เพราะรูปกลาวคือ    ปยรปูสาตรูป    ก็ดี    ภูตรูป    และ    อุปาทารูป 
ทั้งหมดก็ดี   ถึงการสงเคราะหในขันธ  ๕.   เพราะฉะนั้นพระองคจึงตรัส  
รับรองวา   อามนฺตา     ใช. 
         ในทุติยบท ควรถามวา   " ขันธทั้งหลาย ชื่อวา รูป ใชไหม ? " 
เพราะพระองคทั้งอธิบายรูปขันธไวดวยคําวา   รูป   แลว   ฉะน้ันจึงไม 
ทรงคํานึงถึง   เมื่อจะตรัสถามดวยอํานาจแหงอรรถ    จึงตรัสวา    ขันธ 
ทั้งหลาย  ชื่อวา  รูปขันธ  ใชไหม ?   พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวง 
โดยอุบายน้ี   แมในนิทเทสวาระแหงอายตนยมกเปนตน ขางหนาก็นัยนี้.  
         แมในคําถามท่ีวา  " สฺา  สฺากฺขนฺโธ   =  ธรรมทีช่ื่อวา 
สัญญา    ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม  ? "      นี,้   ทิฏฐิสัญญา   ก็ดี 
สัญญา    ก็ด ี   พระองคตรัสวา    อามนฺตา  =  ใช    เพราะความท่ีแหง 
ทิฏฐิสัญญาและสัญญา   แมทั้งหมดก็เปนขันธ. 
         แมในบทวา   " สงฺขารา    สงฺขารกฺขนฺโธ =  สังขาร    ชื่อวา 
สังขารขันธหรือ "      กม็ีนัยนี้    ชื่อวา   สังขารที่พนจากความเปนขันธ 
ยอมไมมี.  
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         ในปฏโิลม   คําถามวา  " นรูป    นขนฺโธ  =   ธรรมที่ไมชื่อวา  
รูป ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ?  "   ดังน้ี    พระผูมีพระภาคยอมตรัสถามวา 
ธรรมชาติใดไมใชรูป ธรรมชาตินั้นก็ไมใชขันธ   ใชไหม ? ก็ในวิสัชนา 
ปญหานั้นวา  " รูป   เปตฺวา   อวเสสา  ขนฺธา  น  รูป  ขนฺธา  ยกเวน 
รูปเสียแลว   ขันธทั้งหลายท่ีเหลือไมชือ่วา  รูป   ชือ่วา   ขันธ " 
อธิบายวา   ขันธทั้งหลายมีเวทนาเปนตน    อ่ืนจากรูปไมชื่อวารูป    แต 
ชื่อวาขันธ.                                                                
         บทวา  " รูปฺจ   ขนฺเธ   จ     เปตฺวา   อวเสสา  = ยกเวน 
รูปและขันธทั้งหลาย   ธรรมที่เหลือ "  ดังนี้    ไดแก   บัญญัติและ 
นิพพานท่ีพนจากขันธหา  ในบทวา  " อวเสสา "   แมเหลาอ่ืนจาก 
บทนี้ก็มีนัยนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
                           อรรถกถาสุทธักขันธวาระ   จบ  
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                          สุทธขันธมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                         รูปขันธมูล 
         [๗๗]   ธรรมทีช่ื่อวารูป, ชื่อวาขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         เวทนาขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาเวทนาขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ   แตไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๗๘]   ธรรมทีช่ื่อวารูป,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ    ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม ? 
         สัญญาขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [๗๙]   ธรรมที่ชื่อวารูป,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ?             
         สังขารขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสังขารขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ ไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [๘๐]   ธรรมที่ชื่อวารูป,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?  
         วิญญาณขันธชื่อวาขันธดวย   ชือ่วาวิญญาณขันธดวย   ขันธที่ 
เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                     จบ   รูปขันธมลู 
                                      เวทนาขันธมลู 
         [๘๑]   ธรรมที่ชื่อวาเวทนา,   ชื่อวาขันธ   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม ? 
         รูปขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารปูขันธดวย  ขันธที่เหลือนอกนั้น 
ชื่อวาขันธ  ไมชื่อวารูปขันธ. 
         [๘๒]   ธรรมทีช่ื่อวาเวทนา  ชื่อวาขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสัญญาขันธ   ใชไหม ? 
         สัญญาขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสัญญาขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสัญญาขันธ.  
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         [ ๘๓ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม  ? 
         สังขารขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสังขารขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๘๔ ]   ธรรมท่ีชื่อวาเวทนา,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         วิญญาณขันธชื่อวาขันธดวย    ชือ่วาวิญญาณขันธดวย    ขันธที่ 
เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ ไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                   จบ    เวทนาขันธมูล 
                                       สัญญาขันธมูล 
         [ ๘๕ ]   ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,  ชือ่วาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         รูปขันธชื่อวาขันธดวย    ชื่อวารูปขันธดวย    ขันธที่เหลือนอก 
นั้นชื่อวาขันธ  ไมชื่อวารปูขันธ.  
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         [ ๘๖ ]   ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         เวทนาขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาเวทนาขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [ ๘๗ ]   ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         สังขารขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสังขารขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสังขารขันธ. 
         [ ๘๘ ]   ธรรมท่ีชื่อวาสัญญา,   ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         วิญญาณขันธชื่อวาขันธดวย   ชือ่วาวิญญาณขันธดวย   ขันธที่ 
เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                  จบ  สัญญาขันธมูล  
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                                    สังขารขันธมูล  
         [ ๘๙ ]   ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ   ใชไหม  ? 
         รูปขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวารปูขันธดวย  ขันธที่เหลือนอกนั้น 
ชื่อวาขันธ   ไมชื่อวารูปขันธ.             
         [๙๐]  ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร, ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,    ชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม ? 
         เวทนาขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาเวทนาดวย  ขันธที่เหลอื 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๙๑]  ธรรมที่ชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         สัญญาขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาสัญญาขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [๙๒]  ธรรมที่ชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ?  
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         วิญญาณขันธชื่อวาขันธดวย    ชือ่วาวิญญาณขันธดวย    ขันธที่  
เหลือนอกน้ันชื่อวาขันธ ไมชื่อวาวิญญาณขันธ. 
                                    จบ   สังขารขันธมูล 
                                      วญิญาณขันธมูล 
         [๙๓]  ธรรมที่ชื่อวาวิญญาณ,   ชื่อวาขันธ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         รูปขันธชื่อวาขันธดวย    ชื่อวารูปขันธดวย    ขันธที่เหลือนอก 
นั้นชื่อวาขันธ  ไมชื่อวารปูขันธ. 
         [๙๔]  ธรรมท่ีชื่อวาวิญญาณ,  ชือ่วาขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม   ? 
         เวทนาขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาเวทนาขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาเวทนาขันธ. 
         [๙๕]  ธรรมที่ชื่อวาวิญญาณ,  ชือ่วาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,  ชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ?  
         สัญญาขันธชื่อวาขันธดวย  ชื่อวาสัญญาขันธดวย  ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ  ไมชื่อวาสัญญาขันธ. 
         [๙๖]   ธรรมที่ชื่อวาวิญญาณ,    ชื่อวาขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาขันธ,   ชื่อวาสังขารขันธ   ใชไหม ? 
         สังขารขันธชื่อวาขันธดวย   ชื่อวาสังขารขันธดวย   ขันธที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาขันธ   ไมชือ่วาสังขารขันธ. 
                                  จบ  วิญญาณขันธมูล 
                     สุทธขันธมูลจักกวาระ   อนุโลม   จบ  
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                             สุทธขนัธมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
                                         น  รูปขันธมูล 
         [๙๗]   ธรรมที่ไมชือ่วารูป,   ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนรูปเสียแลว   ขันธที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวารูป  ชื่อวาขันธ 
ยกเวนรูปและขันธเสียแลว   สภาวธรรมท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวารูปและ 
ไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๙๘]   ธรรมที่ไมชือ่วารูป,   ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนรูปเสียแลว      ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวารูป     ชื่อวา 
ขันธ    ยกเวนรูปและขันธเสียแลว     ธรรมที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวารูป 
และไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๙๙]   ธรรมที่ไมชือ่วารูป,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนรูปเสียแลว   ขันธที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวารูป  ชื่อวาขันธ 
ยกเวนรูปและขันธเสียแลว       ธรรมท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวารูปและไม 
ชื่อวาขันธ.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         [๑๐๐]   ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนรูปเสียแลว  ขันธที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวารูป  ชื่อวาขันธ 
ยกเวนรูปและขันธเสียแลว  สภาวธรรมท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวารูปและ 
ไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,    ไมชื่อวาวิญญาณขันธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                   จบ  น  รูปขันธมูล 
                                    น  เวทนาขันธมูล 
         [๑๐๑]   ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,   ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนเวทนาเสียแลว         ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาเวทนา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว  สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาเวทนาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๑๐๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาเวทนา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ยกเวนเวทนาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาเวทนา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว   สภาวธรรมที่เหลอืนอกน้ัน 
ไมชื่อวาเวทนาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๐๓]   ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนเวทนาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาเวทนา 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว   สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาเวทนาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         [๑๐๔]   ธรรมท่ีไมชื่อวาเวทนา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนเวทนาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาเวทนา 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว  สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาเวทนาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                  จบ  น  เวทนาขันธมูล  
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                                    น  สัญญาขันธมูล  
         [๑๐๕]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัญญา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสัญญาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสัญญา 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนสัญญาและขันธเสียแลว   สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาสัญญาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๐๖]  ธรรมที่ไมชือ่วาสัญญา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสัญญาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสัญญา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนสัญญาและขันธเสียแลว  สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาสัญญาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๐๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัญญา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ? 
         ยกเวนสัญญาเสียแลว        ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสัญญา 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนสัญญาและขันธเสียแลว   สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาสัญญาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [ ๑๐๘ ]   ธรรมที่ไมชื่อวาสัญญา,   ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ยกเวนสัญญาเสียแลว         ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาสัญญา 
ชื่อวาขันธ   ยกเวนสัญญาและขันธเสียแลว   สภาวธรรมที่เหลอืนอกน้ัน 
ไมชื่อวาสัญญาและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                    จบ  น  สัญญาขันธมูล 
                                       น  สังขารขนัธมูล 
         [ ๑๐๙ ]   ธรรมที่ไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [ ๑๑๐ ]   ธรรมที่ไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.             
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๑๑๑]   ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม ?  
         ใช.    
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๑๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาวิญญาณขันธ  ใชไหม ? 
         ใช.  
                                จบ  น  สังขารขันธมูล 
                                  น  วิญญาณขันธมูล 
         [๑๑๓]   ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนวิญญาณเสียแลว    ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาวิญญาณ 
ชื่อวาขันธ    ยกเวนวิญญาณและขันธเสียแลว    สภาวธรรมท่ีเหลือนอก  
นั้น  ไมชื่อวาวิญญาณและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวารูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         [๑๑๔]   ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ?  
         ยกเวนวิญญาณเสียแลว    ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาวิญญาณ 
ชื่อวาขันธ    ยกเวนวิญญาณและขันธเสียแลว    สภาวธรรมท่ีเหลือนอก 
นั้น  ไมชื่อวาวิญญาณและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาเวทนาขันธ  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         [๑๑๕]   ธรรมที่ไมชื่อวาวิญญา,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนวิญญาณเสียแลว    ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาวิญญาณ 
ชื่อวาขันธ  ยกเวนวิญญาณและขันธเสียแลว  สภาวธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน 
ไมชื่อวาวิญญาณและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,   ไมชื่อวาสัญญาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         [๑๑๖]   ธรรมท่ีไมชื่อวาวิญญาณ,  ไมชื่อวาขันธ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนวิญญาณเสียแลว    ขันธที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาวิญญาณ  
ชื่อวาขันธ       ยกเวนวิญญาณและขันธเสียแลว        สภาวธรรมที่เหลือ 
นอกน้ัน  ไมชื่อวาวิญญาณและไมชื่อวาขันธ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาขันธ,  ไมชื่อวาสังขารขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                 จบ  น  วิญญาณขันธมูล 
                        สุทธขันธมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                               ปณณัตติวาระนิทเทส  จบ  
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                        อรรถกถาสุทธักขันธมลูจักกวาระ  
         แมใน   สุทธักขันธมูลจักกวาระ  คําถามท้ังหลาย  มีคําถามวา 
" รูป    ขนฺโธ   =   ธรรมที่ชื่อวารูป  ชือ่วา  ขันธ  ใชไหม ? "   ดังน้ี 
พึงทราบเน้ือความ   โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลงั. 
                      อรรถกถาสุทธักขันธมูลจักกวาระ   จบ 
                             อรรถกถาปณณัตติวาระ  จบ  
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                                        ปวัตติวาระ  
                                       อุปปาทวาระ 
                              ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๑๗]  รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,  เวทนาขันธก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                   
         บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ   รูปขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น แตเวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
เหลาน้ันที่กําลังเกิดในปญจโวการภูมิ รูปขันธกําลังเกิด  และเวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา      เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิ       เวทนาขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     แตรูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล  
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เหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   เวทนาขันธกําลังเกิด   และรูปขันธ  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล๑  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๑๘ ]    รูปขันธกาํลังเกิดในภูมิใด,      เวทนาขันธก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมินั้น    รูปขันธกําลังเกิดในภูมินั้น    แตเวทนา- 
ขันธไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น  รูปขันธกาํลังเกิด 
และเวทนาขันธก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธกําลังเกิดในภูมิใด,      รูปขันธก็กาํลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
 
๑.  รูปขันธมูละ  มีมูลี ๔  คือ  เวทนาขันธมูลี  สัญญาขันธมูลี  สังขารขันธมูลี 
และวิญญาณขันธมูลี.  ในบาลีพระไตรปฎกเลม  ๓๘  ทานแสดงเพยีง    รูปขันธ- 
มูละ   เวทนาขนัธมูลี     เทานั้น การแปลตามบาลีพระไตรปฎก  ไมได 
แปลตอเติมใหครบ  นักศึกษาพึงใหพิสดารเองจนครบทุกวาระ.  
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         ในอรปูภูมินั้น    เวทนาขันธกําลังเกิดในภูมินั้น     แตรูปขันธ  
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น     เวทนาขันธกําลังเกิด  
และรูปขันธก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                            จบ   รปูขันธมูละ  เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล๑    จบ 
                                       โอกาสวาระ    จบ 
                                        ปุคคโลกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๑๙ ]    รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?              
         บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ   รูปขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตเวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,      บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ      รูปขันธ 
กําลังเกิด   และเวทนาขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  
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         ก็หรือวา   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด     รูปขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
         บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิ       เวทนาขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   เวทนาขันธกําลังเกิด    และ 
รูปขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล๑  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                            ปจจุปนนวาระ   อนุโลม  จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  
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                                ปจจปุปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๒๐ ]    รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในอรูปภูมิ  รูปขันธไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตเวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย     รูปขันธไมใชกําลังเกิด     และเวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปขันธก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ    เวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดท่ีกําลังตาย      เวทนาขันธไมใชกําลังเกิด      และ 
รูปขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล๑   จบ 
                                    ปคุคลวาระ   จบ 
 
๑.   ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  
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                                         โอกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๒๑  ]  รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,  รูปขันธกไ็มใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล๑   จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๒๒]  รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  
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         บุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในอรูปภูมิ   รูปขันธไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตเวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น,   บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายใน ๓๑ ภูมิ   รูปขันธไมใช    
กําลังเกิด    และเวทนาขันธก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, รูป- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ    เวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น          แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายใน  ๓๑ ภูมิ  เวทนา- 
ขันธไมใชกําลังเกิด         และรูปขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                       รูปขันธมูล๑   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            ปจจุปนนวาระ   ปจจนิก   จบ 
 
๑.   ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  
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                                 อตีตวาระ  อนุโลม  
                                      ปุคคลวาระ 
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๒๓ ]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,     รูปขันธกเ็คยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                 รูปขันธมูล๑   จบ 
                                 ปุคคลวาระ  จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  
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                                          โอกาสวาระ  
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
             [ ๑๒๔ ]    รูปขันธเคยเกิดในภูมิใด,       เวทนาขันธก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
            ในอสัญญสัตตภูมิ    รูปขันธเคยเกิดในภูมินั้น    แตเวทนาขันธ 
ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น, ในปญจโวการภูมิ รูปขันธเคยเกิด  และเวทนา- 
ขันธก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
             ก็หรอืวา      เวทนาขันธเคยเกิดในภูมิใด,        รูปขันธก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
             ในอรูปภูมิ    เวทนาขันธเคยเกิดในภูมินั้น    แตรูปขันธไมเคย 
เกิดในภูมินั้น,  ในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธเคยเกิด    และรปูขันธ 
เคยเกิดในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล๑  จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  
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                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                       รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๒๕ ]    รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาน้ันที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     รูปขันธเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตเวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลเหลานั้นที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รูปขันธเคยเกิด  
และเวทนาขันธก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รปูขันธก็ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันที่เกิดอยูในอรูปภูมิ  เวทนาขันธเคยเกิดแตบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลเหลานั้นที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ     เวทนาขันธเคยเกิด      และ 
รูปขันธก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล๑   จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                               อตีตวาระ   อนุโลม  จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 131 

                                 อตีตวาระ   ปจจนิก  
                                       ปุคคลวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๒๖]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา      เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     รูปขันธก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                  รูปขันธมูล๑  จบ 
                                  ปุคคลวาระ   จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 132 

                                      โอกาสวาระ  
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๒๗]   รูปขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   รูปขันธก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?              
         เคยเกิด. 
                      จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                  รูปขันธมูล๑  จบ 
                                 โอกาสวาระ   จบ 
 
๑. ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 133 

                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๒๘ ]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น แตเวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคล 
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ      รูปขันธไมใชเคยเกิด       และเวทนาขันธก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, รปูขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                    
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   เวทนาขันธไมใชเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตรปูขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   เวทนาขันธไมใชเคยเกิด 
และรูปขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล๑   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                อตีตวาระ   ปจจนิก  จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา    ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 134 

                                  อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๒๙]   รูปขันธจักเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,   รูปขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน   เวทนาขันธ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตรูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกจากนี้     เวทนาขันธจักเกิด     และรูปขันธก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล๑  จบ 
                                     ปคุคลวาระ    จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 135 

                                         โอกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๓๐]   รูปขันธจักเกิดในภูมิใด,    เวทนาขันธก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ    รูปขันธจักเกิดในภูมินั้น    แตเวทนาขันธ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิ     รูปขันธจักเกิด     และ 
เวทนาขันธก็จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักเกิดในภูมิใด,   รูปขันธก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ เวทนาขันธจักเกิดในภูมินั้น แตรูปขันธไมใชจักเกิด 
ในภูมินั้น,  ในปญจโวการภูมิ  เวทนาขันธจักเกิด   และรูปขันธจักเกิด 
ในภูมินั้น. 
                         จบ    รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล๑   จบ 
                                        โอกาสวาระ   จบ 
 
๑.   ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 136 

                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๑]    รูปขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธก็ 
จักเกิดเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    รูปขันธจักเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น    แตเวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รปูขันธจักเกิด    และเวทนาขันธก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                      
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตรูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคล 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   เวทนาขันธจักเกิด   และรูปขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล๑  จบ 
                               ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ 
๑.   ใชเชิงอรรถในหนา   ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 137 

                                   อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๒ ]   รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน       รปูขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตเวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ   รูปขันธไมใชจักเกิด    และเวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปขันธก็ไมใช 
จักเกิดบุคคลนั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล๑  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 138 

                                       โอกาสวาระ  
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :-  

         [๑๓๓]   รูปขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,  รูปขันธก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
                       จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                   รูปขันธมูล๑  จบ 
                                  โอกาสวาระ  จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 139 

                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๔]  รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ       รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตเวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ   รูปขันธไมใชจักเกิด    และเวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูป- 
ขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     เวทนาขันธไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรูปขันธจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ   เวทนาขันธไมใชจักเกิด    และรูปขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล๑  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                             อนาคตวาระ   ปจจนิก   จบ 
 
๑.  ใชเชิงอรรถในหนา  ๑๒๒  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 140 

                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๕]    รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธเคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,    รูปขันธก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี 
เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตรูปขันธไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,          เม่ือบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธเคยเกิด   และรูปขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                                
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๑๓๖]    เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี     สญัญาขันธเคยเกิด     แตเวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธเคยเกิด   และเวทนาขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๗]    รูปขันธกําลังเกิดในภูมิใด,       เวทนาขันธก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   รูปขันธกําลังเกิดในภูมินั้น    แตเวทนาขันธ 
ไมเคยเกิดในภูมินั้น,       ในปญจโวการภูมิ      รูปขันธกําลังเกิด      และ 
เวทนาขันธก็เคยเกิดในภูมินั้น    
         ก็หรือวา     เวทนาขันธเคยเกิดในภูมิใด,     รูปขันธก็กาํลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในอรปูภูมิ     เวทนาขันธเคยเกิดในภูมินั้น     แตรูปขันธไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธเคยเกิด   และรูป- 
ขันธก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๓๘]   เวทนาขันธกําลังเกิดในภูมิใด,    สัญญาขันธก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธเคยเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                   เวทนาขันธมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๓๙]    รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     เวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง  
เกิดในอัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตเวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอก 
จากน้ี   ที่กําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  รูปขันธกาํลังเกิด   และเวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี       เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในปญจโวการภูมิ       เวทนาขันธเคยเกิด     และรูปขันธก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปขันธมละ  เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๔๐]  เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ         เวทนาขันธ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตสัญญาขันธไมใชเคยเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ีที่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี 
ปญจโวการภูมิก็ดี    เวทนาขันธกําลังเกิด     และสัญญาขันธก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                          
         ก็หรือวา  สัญญาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี    ปญจโวการภูมิ 
ก็ดี     สัญญาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตเวทนาขันธ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังเกิด 
ในจตุโวการภูมิก็ดี       ปญจโวการภูมิก็ดี      สญัญาขันธเคยเกิด     และ 
เวทนาขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนาตีวาระ   อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๔๑]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา เวทนา ขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                      เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๔๒]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัญญาขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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         ก็หรือวา    สญัญาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         ไมมี. 
                    จบ  เวทนาขันธมูละ  สญัญาขันธมูลี  
                                เวทนาขันธมูล  จบ 
                                  ปุคคลวาระ   จบ 
                                     โอกาสวาระ 
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๔๓]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  เวทนาขันธไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
                        จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ  
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                                    เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๑๔๔]    เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     สัญญาขันธ? 
ก็ไมใชเคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา สัญญาขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด, เวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                     จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                  เวทนาขันธมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๔๕]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูป-  
ภูมิก็ดี   รูปขันธไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตเวทนา- 
ขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปขันธ 
ไมใชกําลังเกิด        และเวทนาขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูป- 
ขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี       บคุคลท่ีกําลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี       เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชเคยเกิด    และรูปขันธก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๔๖]    เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัญญาขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี           ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัญญาขันธ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใชกําลัง 
เกิด    และสญัญาขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา สัญญาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?        
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    สัญญาขันธไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตเวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  สัญญาขันธไมเคยเกิด  และเวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ  สญัญาขันธมูลี 
                                     เวทนาขันธมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                           ปจจุปนนาตีตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                           ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม                                 
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [ ๑๔๗ ]   รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   รูปขันธกําลังเกิด  
ก็บุคคลเหลานั้น  แตเวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  บุคคล 
นอกจากน้ีที่กําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    รูปขันธกําลงัเกิด   และเวทนาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปขันธก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี          บุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี 
เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกาํลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธจักเกิด    และรูปขันธก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ   รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ  
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                                         เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๑๔๘]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   เวทนาขันธกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตสัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
บุคคลนอกจากนี้ที่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี       ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธกําลังเกิด    และสัญญาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   สัญญาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตเวทนาขันธไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ด ี ในปญจโวการ 
ภูมิก็ดี  สัญญาขันธจักเกิด  และเวทนาขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                        ปุคคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๔๙]    รูปขันธกําลังเกิดในภูมิใด,     เวทนาขันธก็จักเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  รูปขันธกําลงัเกิดในภูมินั้น   แตเวทนาขันธ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,     ในปญจโวการภูมิ    รูปขันธกําลังเกิด     และ 
เวทนาขันธก็จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักเกิดในภูมิใด,      รูปขันธก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ  เวทนาขันธจักเกิดในภูมินั้น   แตรูปขันธไมใชกําลัง 
เกิด,   ในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธจักเกิด     และรูปขันธก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี                            
                                      รปูขันธมูล  จบ   
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                                     เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๕๐]   เวทนาขันธกําลังเกิดในภูมิใด,    สัญญาขันธก็จักเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธจักเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี  
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๕๑]   รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลัง  
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    รูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจาก 
นี้ที่กําลังเกิดในปญจโวการภูมิ      รูปขันธกําลังเกิด     และเวทนาขันธก็ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี    เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในปญจ- 
โวการภูมิ  เวทนาขันธจักเกิด  และรูปขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๕๒]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัญญาขันธ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิด           เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตสัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลนอกจากน้ีที่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี   ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี    เวทนาขันธกําลังเกิด     และสัญญาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     เวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี       ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตเวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ 
ก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี    สัญญาขันธจักเกิด   และเวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                       ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                       ปุคคลวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๕๓]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด.     เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี 
รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตเวทนาขันธจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิก- 
บุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รูปขันธไมใชกําลังเกิด   และเวทนาขันธก็ดี  
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ          เวทนาขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใชจักเกิด    และรูปขันธก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๕๔]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดท่ีกําลังตายก็ดี  บคุคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี  เวทนาขันธไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตสัญญาขันธจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพาน  เวทนาขันธไมใชกําลังเกิด  
และสัญญาขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ     ในปญจโวการภูมิ 
สัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตเวทนาขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน    สญัญาขันธไมใชจักเกิด  
และเวทนาขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                     จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                  เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                      โอกาสวาระ  
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๕๕]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,    รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         กําลังเกิด. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                                     เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๕๖]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,  เวทนาขันธก็ไมใช  
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                   เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๕๗]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูป- 
ภูมิก็ดี   รูปขันธไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตเวทนา- 
ขันธจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ี 
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปขันธไมใชกําลงัเกิด   และเวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดร       เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี        ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใช 
จักเกิด   และรูปขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล  จบ 
                                   เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๕๘]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  
สัญญาขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี          ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัญญาขันธ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   บคุคลท่ีกําลังปรินิพพานก็ดี  บุคคล  
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ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี           เวทนาขันธไมใชกําลังเกิด      และ 
สัญญาขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิด     สัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานก็ดี        บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
สัญญาขันธไมใชจักเกิด และเวทนาขันธก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                       ปจจุปนนานาคตวาระ   ปจจนิก   จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๕๙]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลนอกจากน้ี    รูปขันธ 
เคยเกิด   และเวทนาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,   รูปขันธก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล จบ  
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                                     เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๖๐]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ    เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตสัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลนอกจากนี้   เวทนา- 
ขันธเคยเกิด   และสัญญาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.         
                      จบ  เวทนาขันธมูละ    สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล  จบ  
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๖๑]   รูปขันธเคยเกิดในภูมิใด,    เวทนาขันธก็จักเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมินั้น  รูปขันธเคยเกิดในภูมินั้น  แตเวทนาขันธ 
ไมใชจักเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น    รปูขันธเคยเกิด   และ  
เวทนาขันธก็จักเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักเกิดในภูมิใด,   รูปขันธก็เคยเกิดในภูมิ 
นั้น  ใชไหม  ?                                                            
         ในอรปูภูมิ   เวทนาขันธจักเกิดในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใชเคย 
เกิดในภูมินั้น     ในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธจักเกิด     และรูปขันธ 
ก็เคยเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ   รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล  จบ 
                                    เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๖๒]   เวทนาขันธเคยเกิดในภูมิใด,    สัญญาขันธก็จักเกิด  
ในภมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา     สัญญาขันธจักเกิดในภูมิใด,       เวทนาขันธก็เคยเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๖๓]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลที่เกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   รปูขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ี 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    รูปขันธเคยเกิด      และเวทนาขันธก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมใด,      รูปขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ    เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตรูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธจักเกิด     และรูปขันธก็เคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล  จบ 
                                    เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๖๔]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัญญาขันธ  
ก็จักเกิดแกแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ     เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น           แตสัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี      ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธเคยเกิด       และสัญญาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.  
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         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?                    
         ใช. 
                      จบ    เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                           อตีตานาคตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                               อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๖๕]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   รูปขันธก็ไมใช 
เคยเกิดกอนน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                         จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี                              
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                                     เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๖๖]   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา    สญัญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         เคยเกิด. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :-  
         [๑๖๗]   รูปขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,    รูปขันธก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                         จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ   
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๖๘]   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  สัญญาขันธก็ไมใช 
จักเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักเกิดในภูมิใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
เคยเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                       เวทนาขันธมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ   จบ 
                                         ปุคคโลกาสวาระ 
                                             รูปขันธมลู 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๖๙]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา-  
นั้นในภูมินั้น  เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี        ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
รูปขันธไมใชเคยเกิด    และเวทนาขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูป- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใช 
จักเกิด    และรูปขันธก็ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                         เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๗๐]  เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญา- 
ขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   เวทนา-  
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเปนปจฉิมภวิกะ        สญัญาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตเวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
สัญญาขันธไมใชจักเกิด   และเวทนาขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ  สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          อตีตานาคตวาระ   ปจจนิก  จบ 
                                    อุปปาทวาระ   จบ  
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                                          นิโรธวาระ  
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๑]   รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ     รูปขันธกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตเวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลัง  
ตายในปญจโวการภูมิ     รูปขันธกําลังดับ    และเวทนาขันธก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในอรูปภูมิ          เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตรูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลัง 
ตายในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธกําลังดับ   และรูปขันธก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ                                               
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                                         โอกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๒]   รูปขันธกาํลังดับในภูมิใด,     เวทนาขันธก็กําลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ    รูปขันธกําลังดับในภูมินั้น แตเวทนาขันธ 
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น     ในปญจโวการภูมิ    รูปขันธกําลังดับ    และ 
เวทนาขันธก็กําลังดับในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      เวทนาขันธกําลังดับในภูมิใด,     รูปขันธก็กาํลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ    เวทนาขันธกําลังดับในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น,     ในปญจโวการภูมิ     เวทนาขันธกําลังดับ     และ 
รูปขันธก็กําลังดับในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ  
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                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๓]    รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ     รูปขันธกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตเวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิ     รูปขันธกําลังดับ    และ 
เวทนาขันธก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในอรูปภูมิ        เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตรปูขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิ     เวทนาขันธกําลังดับ   และรูปขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                               ปจจุปปนนวาระอนุโลม  จบ  
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                                ปจจปุปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
          [ ๑๗๔ ]  รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด, เวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
          บุคคลที่กําลังตายในอรูปภูมิ       รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตเวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลเหลาน้ัน 
ทั้งหมดท่ีกําลังเกิด       รปูขันธไมใชกําลังดับ     และเวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
          ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชกําลงัดับแกบุคคลใด,  รูปขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
          บุคคลที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ    เวทนาขันธไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตรปูขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลเหลา- 
นั้นทั้งหมดท่ีกําลังเกิด   เวทนาขันธไมใชกําลังดับ    และรูปขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ 
                                        รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๕]   รูปขันธไมใชกําลังดับในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         กําลังดับ. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชกําลงัดับในภูมิใด,   รูปขันธก็ไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
                       จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                    รปูขันธมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
        [๑๗๖]   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีกําลังตายในอรูปภูมิ       รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตเวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดท่ีกําลังเกิด    รูปขันธไมใชกําลังดับ    และเวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชกําลงัดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูป- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ    เวทนาขันธไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตรปูขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดท่ีกําลังเกิด     เวทนาขันธไมใชกําลังดับ 
และรูปขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                           ปจจุปปนนวาระ   ปจจนิก   จบ  
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                                  อตีตวาระ   อนุโลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๗]   รูปขันธเคยดับแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใด     รูปขันธก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขนัธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๘]  รูปขันธเคยดับในภูมิใด,       เวทนาขันธก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมินั้น  รูปขันธเคยดับในภูมินั้น  แตเวทนาขันธ  
ไมใชเคยดับในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมินั้น   รปูขันธเคยดับ    และ 
เวทนาขันธก็เคยดับในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา       เวทนาขันธเคยดับในภูมิใด,       รูปขันธก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมินั้น  เวทนาขันธเคยดับในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
เคยดับในภูมินั้น     ในปญจโวการภูมินั้น    เวทนาขันธเคยดับ    และ 
รูปขันธก็เคยดับในภูมินั้น. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล   จบ 
                                   โอกาสวาระ   จบ 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๗๙]   รูปขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   รูปขันธเคยดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น    แตเวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
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บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รปูขันธเคยดับ   และเวทนาขันธก็เคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา     เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?                          
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตรูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธเคยดับ    และรูปขันธก็เคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                อตีตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                                 อตีตวาระ  ปจจนกิ 
                                        ปุคคลวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๐]   รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  รูปขันธก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๑]   รูปขันธไมใชเคยดับในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
เคยดับในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เคยดับ. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชเคยดับในภูมิใด,    รูปขันธก็ไมใช  
เคยดับในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                        โอกาสวาระ  จบ 
                                         ปุคคโลกาสวาระ 
                                             รูปขันธมลู 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๒]   รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ    รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น แตเวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  รูปขันธไมใชเคยดับ   และเวทนาขันธก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูป- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ      เวทนาขันธไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตรูปขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ   เวทนาขันธไมใชเคยดับ และรูปขันธ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                                  อตีตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี  :- 
         [๑๘๓]   รูปขันธจักดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิด 
ในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดีเวทนาขันธ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน         แตรูปขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกจากนี้      เวทนาขันธจักดับ      และรูปขันธก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๔]   รูปขันธจักดับในภูมิใด,  เวทนาขันธก็จักดับในภูมินั้น 
ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ  รูปขันธจักดับในภูมินั้น แตเวทนาขันธไมใช 
จักดับในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิ    รูปขันธจักดับ   และเวทนาขันธ 
ก็จักดับในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธจักดับในภูมิใด,  รูปขันธกจั็กดับในภูมินั้น 
ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมิ  เวทนาขันธจักดับในภูมินั้น  แตรูปขันธไมใชจักดับ 
ในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิ   เวทนาขันธจักดับ   และรูปขันธก็จักดับ 
ในภูมินั้น. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๕]   รูปขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      เวทนาขันธก็ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   รูปขันธจักดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น     แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  รูปขันธจักดับ  และเวทนาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธก็ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตรูปขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในปญจโวการภูมิ        เวทนาขันธจักดับ       และรูปขันธก็จักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                อนาคตวาระอนุโลม   จบ  
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                                 อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี  :-ห 

         [๑๘๖]   รูปขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิด 
ในอรูปภูมิ    แลวจักปรินพิพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   รูปขันธ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตเวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน   รูปขันธไมใชจักดับ   และเวทนาขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๗]   รูปขันธไมใชจักดับในภูมิใด,     เวทนาขันธก็ไมใช 
จักดับในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักดับในภูมิใด,    รูปขันธก็ไมใช 
จักดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๘]   รูปขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  รูปขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น   และเวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพาน    รูปขันธไมใชจักดับ    และเวทนาขันธก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูป- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ       เวทนาขันธไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตรูปขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน   เวทนาขันธไมใชจักดับ   และรูปขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                               อนาคตวาระ   ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 192 

                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๘๙]   รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดท่ีกําลังเกิด    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตรูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังตายในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  เวทนาขันธเคยดับ 
และรูปขันธก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๙๐]   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใด,  สัญญาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธเคยดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท้ังหมดท่ีกําลังเกิดก็ดี  บคุคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี  สญัญาขันธเคยดับแกบุคคลเหลานั้น  แตเวทนาขันธไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี      ในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี    สัญญาขันธเคยดับ    และเวทนาขันธก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                        เวทนาขันธมูล   จบ 
                                          ปุคคลวาระ   จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๙๑]   รูปขันธกําลังดับในภูมิใด,      เวทนาขันธก็เคยดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ   รูปขันธกําลังดับในภูมินั้น   แตเวทนาขันธ 
ไมใชเคยดับในภูมินั้น, ในปญจโวการภูมิ  รูปขันธกําลังดับ  และเวทนา- 
ขันธก็เคยดับในภูมินั้น.                                   
         ก็หรือวา     เวทนาขันธเคยดับในภูมิใด,      รูปขันธกก็ําลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม ?    
         ในอรปูภูมิ     เวทนาขันธเคยดับในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น, ในปญจโวการภูมิ  เวทนาขันธเคยดับ  และรูปขันธ 
ก็กําลังดับในภูมินั้น. 
                          จบ    รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล   จบ  
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                                    เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๙๒]   เวทนาขันธกําลังดับในภูมิใด,  สัญญาขันธเคยดับ 
ในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธเคยดับในภูมิใด,    เวทนาขันธก็กําลังดับ 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ  สัญญาขันธมูล ี
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๙๓]   รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกาํลังตาย   
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   รปูขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากน้ี  
ที่กําลังตายในปญจโวการภูมิ  รูปขันธกําลังดับ  และเวทนาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                      
         ก็หรือวา     เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิ 
เวทนาขันธเคยดับ   และรูปขันธก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๙๔]   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญาขันธ 
 ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ    เวทนาขันธกําลังดับ  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสัญญาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ีที่กําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี      ใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี     เวทนาขันธกําลังดับ     และสัญญาขันธก็เคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนาขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี           ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตเวทนาขันธไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ 
ก็ดี   ในปญจโวการภูมิก็ดี   สัญญาขันธเคยดับ    และเวทนาขันธก็กําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                       เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                       ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                       ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๙๕]   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  รูปขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๑๙๖]   เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,   สัญญาขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ.  
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         ก็หรือวา     สัญญาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         ไมมี. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๙๗]   รูปขันธ     ในภูมิใด,  (รูปขันธมูล เวทนาขันธ 
มูลียมกะ   ในโอกาสวาระนักศึกษาพึงทําใหบริบูรณ๑) 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ จบ 
 
๑. ( ยตฺถก  ปริปุณฺณ  กาตพพฺ )  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ   
                                         รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๑๙๘]   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตเวทนาขันธ 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปขันธไมใชกําลงัดับ   และ 
เวทนาขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา    เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูป- 
ขันธ  ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกาํลังตาย 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี       เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน  
ภูมินั้น   แตรปูขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธ 
ไมใชเคยดับ   และรูปขันธก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                             จบ  รปูขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                        เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๑๙๙]   เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี           ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัญญาขันธ 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชกําลังดับ 
และสัญญาขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา สัญญาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, เวทนา-  
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   สัญญาขันธไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    สัญญาขันธไมใชเคยดับ    และเวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                         ปจจุปปนนาตีตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๐๐]   รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ    รูปขันธกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้น    แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล 
นอกจากน้ีที่กําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี รูปขันธกําลังดับ   และเวทนาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักกับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็กําลังดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดที่กําลังเกิดก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอรูป- 
ภูมิก็ดี    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปขันธไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ี 
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธจักดับ    และรูปขันธก็กําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๒๐๑]   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใด,      สัญญาขันธก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน     เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลเหลา- 
นั้น    แตสัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากน้ี 
ที่กําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี   เวทนาขันธกําลัง 
ดับ   และสญัญาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใด,  เวทนาขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    สัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตเวทนาขันธไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี     ใน 
ในปญจโวการภูมิก็ดี   สญัญาขันธจักดับ   และเวทนาขันธก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                      โอกาสวาระ  
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ ฯลฯ 
         [๒๐๒]   รูปขันธกาํลังดับในภูมิใด   ฯลฯ 
                                   รูปขันธมูล  จบ 
                                  โอกาสวาระ จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ 
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๐๓]   รูปขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตาย 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   รปูขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ี  
ที่กําลังตายในปญจโวการภูมิ        รูปขันธกําลังดับ       และเวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูป- 
ภูมิก็ดี   เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปขันธไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีกําลังตายในปญจโวการ- 
ภูมิ     เวทนาขันธจักดับ     และรูปขันธก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๐๔]   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัญญาขันธ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน  เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตสัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคล 
นอกจากน้ีที่กําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจเวการภูมิก็ดี   เวทนา- 
ขันธกําลังดับ   และสัญญาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    สญัญาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี              ในปญจโวการภูมิก็ดี  
สัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี 
ในปญจโวการภูมิก็ดี    สญัญาขันธจักดับ   และเวทนาขันธก็กําลังดับแก   
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  เวทนาขันธมูละ  สัญญาขันธมูล ี
                                        เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ    จบ 
                           ปจจุปปนนานาคตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                       ปจจุปปนนานาคตวาระ   ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๐๕]   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดที่กําลังเกิดก็ดี  บุคคลที่กําลังตายในอรูป- 
ภูมิก็ดี    รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตเวทนาขันธจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในอรูปภูมิ  รูปขันธไมใช 
กําลังดับ   และเวทนาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,  รูปขันธก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      เวทนาขันธไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ที่กําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ    เวทนาขันธไมใชจักดับ     และรูปขันธ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                    เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๐๖]  เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    สัญญาขันธ   
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวา     สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
                    จบ   เวทนาขันธมูละ    สัญญาขันธมูล ี
                                   เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๒๐๗]  รูปขันธไมใชกําลังดับในภูมิใด,  ฯลฯ 
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ                                 
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                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๐๘]   รูปขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูป- 
ภูมิก็ดี  รูปขันธไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตเวทนา- 
ขันธจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานใน 
อรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ   รูปขันธไมใชกําลังดับ 
และเวทนาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูป- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี        บุคคลที่กําลัง 
ตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    แตรูปขันธกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชจักดับ    และรูปขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                       
                             จบ   รปูขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                            รูปขันธมลู  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๐๙]   เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี           ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสัญญาขันธ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
เวทนาขันธไมใชกําลังดับ   และสัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน          สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   สญัญาขันธไมใชจักดับ   และเวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                              อตีตานาคตวาระ   อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี : - 
         [๒๑๐]   รูปขันธเคยดับแกบุคคลใด,    เวทานาขันธก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน        รปูขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลนอกจากนี้     รูป- 
ขันธเคยดับ   และเวทนาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
           [๒๑๑]   เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใด,   สัญญาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน     เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
แตสัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  บุคคลนอกจากนี้   เวทนา- 
ขันธเคยดับ   และสัญญาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธจักดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                        ปุคคลวาระ   จบ 
                                            โอกาสวาระ 
                                             รูปขันธมลู 

รูปขันธมูละ  ฯลฯ 
         [๒๑๒]   รูปขันธเคยดับในภูมิใด, ฯ ลฯ 
                                          รูปขันธมลู  จบ 
                                        โอกาสวาระ   จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๑๓]   รูปขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     เวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลที่เกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   รปูขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ี  
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รูปขันธเคยดับ   และเวทนาขันธก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปขันธก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใชเคยดับ    
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  บุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
เวทนาขันธจักดับ   และรปูขันธก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี       
                                       รูปขันธมูล  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :-  

         [๒๑๔]   เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น          แตสัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลนอกจากนี้       ที่เกดิอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธเคยดับ  และสัญญาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      สัญญาขันธจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตเวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,        บุคคลท่ีเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี      ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธจักดับ   และเวทนาขันธก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                     เวทนาขันธมูล    จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๑๕]  รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  เวทนาขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เคยดับ. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๑๖]   เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,       สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา     สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         เคยดับ. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
 

                                       โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ ฯ ล ฯ 
         [๒๑๗]   รูปขันธไมใชเคยดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                           จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๑๘]   รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี  รูปขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตเวทนาขันธ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธา-  
วาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี  รูปขันธไมใชเคยดับ 
และเวทนาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในอรูปภูมิก็ดี เวทนาขันธ 
ไมใชจักดับ      และรูปขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๑๙]  เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 218 

         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ         เวทนาขันธไมใชเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน  
ภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใชเคยดับ  และสัญญาขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี  สญัญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธ 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุท- 
ธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกาํลังเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สญัญาขันธ 
ไมใชจักดับ  และเวทนาขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                         นิโรธวาระ  จบ  
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                                   อุปปาทนิโรธวาระ 
                              ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี : - 
         [๒๒๐]   รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                    
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                          จบ  รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๒๑]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัญญาขันธก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธกําลังดับแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ?                                                      
         ไมใช. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๒๒]   รูปขันธกาํลังเกิดในภูมิใด,    เวทนาขันธก็กําลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ  รูปขันธกําลงัเกิดในภูมินั้น   แตเวทนาขันธ  
ไมใชกําลังดับในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิ    รูปขันธกําลังเกิด     และ 
เวทนาขันธก็กําลังดับในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธกําลังดับในภูมิใด,       รูปขันธกก็ําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมิ    เวทนาขันธกําลังดับในภูมินั้น    แตรูปขันธไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมิ     เวทนาขันธกําลังดับ    และ 
รูปขันธก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                                     เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๒๓]   เวทนาขันธกําลังเกิดในภูมิใด,    สัญญาขันธก็กําลัง 
ดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    สญัญาขันธกําลังดับในภูมิใด,    เวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช. 
                     จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                   เวทนาขันธมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๒๔]   รูปขันธกาํลังเกิดบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รปูขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๒๕]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัญญา- 
ขันธก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา สัญญาขันธกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ  สญัญาขันธมูลี 
                                      เวทนาขันธมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                             ปจจุปปนนวาระ   อนุโลม  จบ  
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                              ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๒๖]  รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  รูป- 
ขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตเวทนาขันธกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    รูปขันธไมใชกําลังเกิด    และเวทนาขันธก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิดี  บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญ- 
ญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปขันธ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ี  
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใชกําลังดับ   และรูปขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                          
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                          รูปขันธมลู  จบ  
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                                     เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๒๗]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สัญญาขันธ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี         ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตสัญญาขันธกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  เวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิด   และสัญญาขันธก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา   สัญญาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิก็ดี           ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตเวทนาขันธกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    สัญญาขันธไมใช 
กําลังดับ    และเวทนาขันธก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๒๘]  รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   เวทนาขันธก็ไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชกําลงัดับในภูมิใด,   รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๒๙]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     สัญญาขันธ 
ก็ไมใชกําลังดับในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา     สัญญาขันธไมใชกําลังดับในภูมิใด,       เวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
                                        ปุคคโลกาสวาระ 
                                            รูปขันธมลู 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๓๐]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา-   
ขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี        ในปญจโวการภูมิก็ดี 
รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตเวทนาขันธกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังในอรูปภูมิก็ดี บุคคล  
ที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    รปูขันธไมใชกําลังเกิด  และเวทนา- 
ขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชกําลงัดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูป- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี         บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี เวทนาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธไมใช 
กําลังดับ   และรูปขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                               จบ  รปูขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                             รูปขันธมลู  จบ 
                                             เวทนาขนัธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [ ๒๓๑  ]          เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัญญาขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี          ในปญจโวการภูมิก็ดี 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสญัญาขันธ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิด      และสญัญาขันธก็ไมใชกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น.  
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            ก็หรอืวา           สญัญาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, 
เวทนาขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
           บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี       ในปญจโวการภูมิก็ดี 
สัญญาขันธไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตเวทนาขันธ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
สัญญาขันธไมใชกําลังดับ       และเวทนาขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                        เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                ปจจุปปนนวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                               อตีตวาระ  อนุโลม  
                                     ปุคคลวาระ 
                                      รปูขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๓๒]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็เคยเกิดแก  
บุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                                      เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๓๓]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,     สัญญาขันธก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา     สัญญาขันธเคยดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธก็เคย  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๒๓๔]   รูปขันธเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๓๕]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ          รูปขันธเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตเวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  รูปขันธเคยเกิด   และเวทนา-   
ขันธก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตรูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    เวทนาขันธเคยดับ    และรูปขันธก็เคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                         รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๓๖]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัญญาขันธ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  เวทนาขันธมูละ  สัญญาขันธมูล ี
                                       เวทนาขันธมูล  จบ 
                                      ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                     อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                 อตีตวาระ   ปจจนิก  
                                       ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๓๗]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา       เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,        รูปขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                      เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๓๘]   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ไมมี. 
         ก็หรือวา    สญัญาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ไมมี. 
                      จบ  เวทนาขันธมูละ    สัญญาขันธมูล ี
                                    เวทนาขันธมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                         โอกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๒๓๙]   รูปขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๔๐]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น  แตเวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล  
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  รูปขันธไมใชเคยเกิด   และเวทนาขันธก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูป- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ      เวทนาขันธไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตรูปขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ    เวทนาขันธไมใชเคยดับ  และ 
รูปขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล จบ  
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                                     เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๔๑]  เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, สัญญา- 
ขันธก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา สัญญาขันธไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม  ? 
         ใช. 
                    จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                  เวทนาขันธมูล   จบ 
                               ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                              อตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๔๒]   รูปขันธจักเกิดแกบุคลใด,   เวทนาขันธก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
          ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี  เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากนี้     เวทนาขันธจักดับ 
และรูปขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                        
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                        รูปขันธมูล  จบ  
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                                      เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๔๓]   เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิด  สญัญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตเวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลนอกจากนี้  สญัญา- 
ขันธจักดับ   และเวทนาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ 
                                           โอกาสวาระ 
                                            รูปขันธมลู 

รูปขันธมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๒๔๔]   รูปขันธจักเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                        รูปขันธมูล   จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล  

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๔๕]    รูปขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ         รูปขันธจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  รูปขันธจักเกิด   และเวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปขันธก็จัก  
เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                       
         ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดยู 
ในอรูปภูมิก็ดี เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูใน 
ปญจโวการภูมิ เวทนาขันธจักดับ และรูปขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๔๖]   เวทนาขันธจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิ      สัญญาขันธ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด       สญัญาขันธจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตเวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ปญจโวการ 
ภูมิก็ดี     สญัญาขันธจักดับ     และเวทนาขันธก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ    สัญญาขันธมูล ี
                                       เวทนาขันธมูล   จบ 
                                       ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                    อนาคตวาระอนุโลม   จบ  
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                                  อนาคตวาระ    ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๔๗]   รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                          
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด       บคุคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ    แลวจักปรินพิพานก็ดี         รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตเวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อปรินิพพันต 
บุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน รูปขันธไมใชจักเกิด    และเวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                             รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                         รูปขันธมูล   จบ  
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                                        เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [ ๒๔๘ ]     เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด   เวทนาขันธไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตสัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,          เม่ือ 
ปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน      เวทนาขันธไมใชจักเกิด 
และสัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม   ? 
         ใช. 
                       จบ  เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   ฯ ล ฯ  

         [๒๔๙]   รูปขันธไมใชกําลังดับในภูมิใด,  ฯลฯ 
                                    รปูขันธมูล   จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ 
                                  ปุคคลโลกาสวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๕๐]   รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี       รูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น      แตเวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      เม่ือ 
ปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน   รปูขันธไมใชจักเกิด  และ  
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เวทนาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปขันธ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    เวทนาขันธไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรูปขันธจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น, เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน  เวทนาขันธ 
ไมใชจักดับ   และรูปขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [ ๒๕๑ ]  เวทนาขันธไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญา- 
ขันธ  ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด  เวทนาขันธไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น,  เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานก็ดี บุคคลท่ีเกิด  
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     เวทนาขันธไมใชจักเกิด       และสัญญาขันธ  
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ   เวทนาขันธมูละ       สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                                 อนาคตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๕๒]   รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อรูปภูมิก็ดี   เวทนาขันธเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรูปขันธ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  เวทนาขันธ 
เคยดับ  และรูปขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ฯ ล ฯ 
          ( ปจจุปปนนาตีตวาระ  ในอุปปาทวาระ  ทานจําแนกไวแลวโดย 
ประการใด  ในอุปปาทนิโรธวาระน้ี    ก็พึงจําแนกโดยประการนั้น ) 
                                        รูปขันธมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
                                ปจจุปปนนาตีตวาระ  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๕๓]   รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใด,    เวทนาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใด,      รูปขันธก็กาํลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี         บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อรูปภูมิก็ดี   เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปขันธไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทนาขันธจักดับ   และรูปขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                                                 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                           รูปขันธมูล  จบ  
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                                 เวทนาขันธมูล  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
           [ ๒๕๔ ]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด,  สัญญาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?         
           ใช.  
           ก็หรอืวา  สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใด  เวทนาขันธก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
          เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   สัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตเวทนาขันธ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในจตุ- 
โวการภูมิ   ปญจโวการภูมิ    สัญญาขันธจักดับ    และเวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   เวทนาขันธมูละ      สัญญาขันธมูล ี
                                        เวทนาขันธมูล    จบ 
                                          ปุคคลวาระ  จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๒๕๕]   รูปขันธกาํลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ                          
                                     รปูขันธมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๕๖]   รูปขันธกาํลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     เวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                      
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ  รูปขันธกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   รูปขันธ 
กําลังเกิด    และเวทนาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปขันธ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลเหลานั้นกําลัง 
เกิดในปญจโวการภูมิ     เวทนาขันธจักดับ     และรูปขันธก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๕๗]   เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สัญญา- 
ขันธก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนาขันธ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิ        ปญจโวการภูมิ 
สัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตเวทนาขันธไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในจตุ- 
โวการภูมิ    ปญจโวการภูมิ   สญัญาขันธจักดับ   และเวทนาขันธก็กําลัง 
เกิดบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ      สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคคลวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๕๘]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       เวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม    ?                                          
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อรูปภูมิก็ดี    รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตเวทนาขันธ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,        เม่ือปรินิพพันตบุคคลกําลังปรินพิพานใน 
จตุโวการภูมิ   ปญจโวการภูมิ   รูปขันธไมใชกําลังเกิด   และเวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,     รูปขันธก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๕๙]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธ    
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
สัญญาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,       เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิ    ปญจโวการภูมิ      เวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิด    และสัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา      สญัญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,     เวทนาขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   เวทวาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                    เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๒๖๐]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฯ ล ฯ 
                                     รปูขันธมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๖๑]   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   รูปขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อปวินิพพันตบุคคล 
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานก็ดี บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี รูป 
ขันธไมใชกําลังเกิด   และเวทนาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปขันธ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ      เวทนาขันธ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปขันธกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    เวทนาขันธไมใชจักดับ      รูป 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                         รูปขันธมูล  จบ 
                                         เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๖๒]   เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในจตุโวการภูมิ        ปญจโวการภูมิ 
เวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสญัญาขันธ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลัง  
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ปรินิพพานก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     เวทนาขันธไมใช 
กําลังเกิด     และสัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ    เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๖๓]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,     เวทนาขันธก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันที่กําลังปรินิพพาน   รูปขันธเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลนอกจากนี้  รูปขันธเคยเกิด         และเวทนาขันธก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใด,    รูปขันธก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ  
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                                       เวทนาขันธมลู  

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๖๔]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใด,   สัญญาขันธก็จักดับ 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน     เวทนาขันธ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตสัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ีเวทนาขันธเคยเกิด    และสัญญาขันธก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใด,   เวทนาขันธก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                      เวทนาขันธมูล    จบ 
                                        ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๒๖๕]   รูปขันธเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๖๖]   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันที่กําลังปรินิพพานในปญจโวการ- 
ภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปขันธเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตเวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  เมื่อบุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ      รูปขันธเคยเกิด 
และเวทนาขันธก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา     เวทนาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปขันธ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลนอกจากนี้ที่กําลัง 
เกิดในปญจโวการภูมิ      เวทนาขันธจักดับ    และรปูขันธก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                       เวทนาขันธมลู 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๖๗]   เวทนาขันธเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สัญญาขันธ 
ก็จักดับบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันที่กําลังปรินิพพาน  เวทนาขันธ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตสัญญาขันธไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 262 

ก็ดี   ปญจโวการภูมิก็ดี  เวทนาขันธเคยเกิด    และสัญญาขันธก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  สัญญาขันธจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    เวทนาขันธ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  สัญญาขันธจักดับ  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตเวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลนอกจากนี้ที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี 
ปญจโวการภูมิดี  สัญญาขันธจักดับ  และเวทนาขันธก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ    สัญญาขันธมูลี  
                                     เวทนาขันธมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ    ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๖๘]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      เวทนาขันธ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,   รูปขันธก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                                     เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๖๙]   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    สัญญาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา      สญัญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใด,    เวทนาขันธ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
         เคยเกิด. 
                      จบ   เวทนาขันธมูละ   สญัญาขันธมูลี 
                                   เวทนาขันธมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                        โอกาสวาระ 
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ      ฯ ล ฯ 
         [๒๗๐]   รูปขันธไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๑]   รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี    รูปขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
เวทนาขันธจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือปรินิพพันตบุคคล 
เหลาน้ันที่กําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปรินิพพันตบุคคลที่กําลัง 
ปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี      รูปขันธไมใชเคยเกิด       และเวทนาขันธ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  เวทนาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, รูปขันธ   
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ันที่กําลังปรินิพพานในปญจโวการ- 
ภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   เวทานาขันธไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตรูปขันธเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,    เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลาน้ัน  กําลังปรนิิพพานในสุทธาวาสภูมิ  
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ก็ดี    ปรินิพพันตบุคคลที่กําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี    เวทนาขันธ  
ไมใชจักดับ   และรูปขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                                        เวทนาขันธมูล 

เวทนาขนัธมูละ  สัญญาขันธมูลี :- 
         [๒๗๒]   เวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สัญญา- 
ขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ เวทนาขันธไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตสัญญาขันธจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อปรินิพพันตบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  เวทนาขันธไมใช 
เคยเกิด   และสัญญาขันธก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สัญญาขันธไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  เวทนา- 
ขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปรินิพพันตบุคคลที่กําลังปรินิพพาน    สัญญาขันธไมใชจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตเวทนาขันธไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อปรินิพพันตบุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธา-  
วาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      สัญญาขันธไมใช 
จักดับ    และเวทนาขันธก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  เวทนาขันธมูละ   สัญญาขันธมูล ี
                                   เวทนาขันธมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                          อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                    ปวัตติวาระ  จบ  
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                                 อรรถกถาขันธยมก  

                                    อรรถกถาปวัตติวาระ 
         บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มปวัตติวาระโดยนัยเปนตนวา 
ยสฺส รูปกฺขนฺโธ   ถามวา   เพราะเหตุไรพระองคจึงไมตรัสอุทเธสวาระ 
ไวในปวัตติวาระนี้   ตอบวา  เพราะเปนนัยที่ทรงแสดงไวแลวในหนหลัง 
ก็นัยในอุทเทสวาระพระองคทรงแสดงไวแลวในปณณัตติวาระ      ก็โดย 
นัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสอุทเทสวาระนั้น   ทรงเริ่มนิทเทส  
วาระเลยทีเดียว        เพราะแมไมตรัสอุทเทสวาระไวในปณณัตติวาระนี้ 
ใคร ๆ ก็อาจทราบได. 
         ก็อันตรวาระ  ๓   คือ  อุปาทวาระ  นิโรธวาระ    อุปาทนโิรธ  
วาระ   ยอมมีในมหาวาระ   กลาวาคือ   ปวัตติวาระนี้. 
         ในวาระท้ัง ๓ นั้น   วาระที่ ๑   เรยีกวา    อุปาทวาระ   เพราะ 
แสดงลักษณะแหงการเกิดข้ึนของธรรมท้ังหลาย. 
         วาระที ่ ๒     เรียกวา  นิโรธวาระ   เพราะแสดงลักษณะแหงการ 
ดับของธรรมท้ังหลายเหลาน้ีนั้นนั้นแหละ. 
         วาระที ่ ๓   เรียกวา    อุปาทนิโรธวาระ    เพราะแสดงลักษณะ 
แมทั้งสอง.                                                        
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอาการแหงการเกิดข้ึนของธรรม 
ทั้งหลายในปวัตติวาระนี้ดวยอุปาทวาระ,     ทรงแสดงความไมเที่ยงของ  
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ันนั้นเองดวยนิโรธวาระวา       " ชื่อวา    การเกิดข้ึน  
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แลว     ชื่อวา   เที่ยงยอมไมมี "     ทรงแสดงความเกิดข้ึนและความไมเที่ยง 
ทั้งสองนั้นดวยอุปาทนิโรธวาระ.  
         ในอุปาทวาระนั้น      มีประเภทแหงกาล  ๖ อยาง     ดวยอํานาจ 
อัทธา ๓  คือปจจุบัน  อดีต  อนาคต  ปจจุบันกับอดีต  ปจจุบันอนาคต 
อดีตกับอนาคต.                                                        
         ในกาลเหลาน้ัน    คําวา  ยสฺส  รปูกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ รูปขันธ 
กําลังเกิด   ( ยอมเกิด )   แกบุคคลใด   พึงทราบวาเปน   ปจจุบนั 
ดวยอํานาจของชื่อท่ีเปนปจจุบัน     กป็จจุบันนั้นพระองคตรัสไวกอนวา 
"ปจจุบันนั้นเปนธรรมชาติที่บุคคลพึงรูดวยดีเกินเปรียบ"   เพราะความ 
ที่ธรรมทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน   บุคคลพึงถือเอาไดโดยประจักษ. 
         อดีตกาล      พึงทราบดวยอํานาจของชื่อท่ีเปนอดีตวา      ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ อปฺุปชฺชิตฺถ =  รูปขันธเคยเกิด  ( เกิดแลว )  แกบุคคล 
ใด        ก็อดีตกาลน้ันทานกลาวไวเปนที่สองเพราะอดีตธรรมที่เคยเกิดข้ึน 
แลวในภายหลัง      เปนธรรมท่ีบุคคลพึงรูแจงโดยประจักษดีกวาอนาคต 
ที่บุคคลพึงรูแจงโดยอนุมาน. 
         พึงทราบ     อนาคตกาล     ดวยอํานาจแหงชื่อที่เปนอนาคตวา 
ยสฺส    รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิสฺสติ  = รปูขันธจักเกิดแกบุคคลใด 
อนาคตกาลนั้นกลาวไวเปนที่ ๓  เพราะถือเอาวาธรรมท้ังหลายมีอยางนี้  
เปนรูปจักเกิดข้ึน    แมในอนาคตดวยอํานาจธรรมท่ีเคยเกิดข้ึนแลวโดย 
ประจักษ   และดวยธรรมท่ีถือเอาแลวโดยอนุมาน.  
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         คําถามวา  ยสฺส รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ   ตสสฺ เวทนากฺขนฺโธ     
อุปฺปชฺชิตฺถ     พึงทราบวาเปนปจจุบันกับอดีต     ดวยอํานาจชื่อท่ีเปน 
ปจจุบันกับชื่อท่ีเปนอดีต    ปจจุบันกับอดีต    ( ปจจุปนนาตีตวาระ ) นั้น 
กลาวไวเปนท่ี  ๔     เพราะปจจุบันและอดีตบุคคลพึงรูแจงไดงายกวากาล 
ทั้ง   ๓ ที่เจือปนกัน. 
         พึงทราบปจจุบันกับอนาคต   ดวยอํานาจของชื่อท่ีเปนปจจุบันกับ 
ชื่อท่ีเปนอนาคตวา ยสฺส รูปกฺขนฺโธ อปฺุปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชสฺสติ    ปจจุบันกับอนาคตน้ัน    กลาวไวเปนที่ ๕    เพราะวา 
ปจจุบันกับอนาคตน้ัน       เปนกาลที่บคุคลพึงรูไดงายกวาโดยเนื้อความ 
เพราะธรรมท้ังหลายท่ีพึงถือเอาโดยประจักษมีอยู.                                 
         พึงทราบอดีตกับอนาคต         ดวยชื่อท่ีเปนอนาคตกับดวยอดีตวา 
ยสฺส รูปกฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺิตฺถ  ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชิสสฺติ 
อดีตกับอนาคตน้ัน    พึงรูไดยากกวากาลท้ังหลายกอน ๆ   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในลําดับที่  ๖. 
         ในกาลทั้ง ๖ นั้น    ปจจุบันกาลอันเปนกาลที่หน่ึง    ม ี๓ วาระ 
คือ  โดยบุคคล   โดยโอกาส   โดยบคุคลและโอกาส    (ปุคคลวาระ, 
โอกาสวาระ   และปุคคโลกาสวาระ). 
         ในวาระท้ัง ๓ นั้น การแสดงการเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลายดวย 
อํานาจบุคคลดวยคําวา ยสฺส ชื่อวา  ปุคคลวาระ.  
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         การแสดงการเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลายดวยอํานาจโอกาส      ดวย 
คําวา  ยตฺถ   ชื่อวา   โอกาสวาระ. 
         การแสดงการเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลายดวยอํานาจบุคคลและ 
โอกาส     ดวยคําวา   ยสฺส   ยตฺถ   ชื่อวา   ปุคคโลกาสวาระ. 
         วาระทั้ง ๓ เหลาน้ี    พระองคทรงแสดงอนุโลมนัยกอน   แลวจึง 
แสดงปฏิโลมนัยภายหลัง  ในอนุโลมนัยและปฏโิลมนัย   การแสดงการ 
เกิดข้ึนดวยคําวา  อุปฺปชฺชติ=ยอมเกิด (กําลังเกิด) อุปฺปชฺชิตฺถ= 
เกิดแลว  (เคยเกิด)  อุปฺปชฺชิสฺสติ=จักเกิด  ชื่อวา  อนุโลมนัย 
การแสดงการไมเกิดข้ึนดวยคําวา  นุปฺปชฺชติ=ไมใชยอมเกิด  ( หรือ 
ไมใชกําลังเกิด )    นุปฺปชชฺิตฺถ    ไมใชเกิดแลว    ( ไมเคยเกิด ) 
นุปฺปชฺชิสฺสติ=ไมใชจักเกิด  ชื่อวา ปฏิโลมนัย. 
         ในอนโุลมนัยแหงบุคคลวาระ ในปจจุบันกาลนั้น มียมก ๑๐ อยาง 
เพราะนับแลวไมนับอีก       ( คือนับเฉพาะท่ีไมซ้ํากัน )   คือ  ยมก  ๔ 
อยางที่มีรูปขันธเปนมูลอยางน้ีวา. 
         ยสฺส  รปูกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ, 
ยสฺส  วา  ปน  เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  รปูกฺขนฺโธ   อปุ- 
ปชฺชติ = รูปขันธยอมเกดิแกบุคคลใด   เวทนาขนัขที่ยอมเกดิแก 
บุคคลนั้นหรอื,    ก็หรือวา   เวทนาขันธยอมเกิดแกบุคคลใด   รปู- 
ขันธก็ยอมเกดิแกบุคคลนั้นหรือ.  
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         ยสฺส  รปูกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ  ตสฺส  สฺากฺขนฺโธ  อุปฺ-  
ปชฺชติ,    ยสฺส    วา   ปน    สฺากฺขนฺโธ     อุปฺปชฺชติ    ตสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ = รปูขันธยอมเกิดแกบุคคลใด สัญญาขันธ 
ก็ยอมเกิดแกบุคคลนั้นหรอื,    ก็หรือวา   สัญญาขนัธยอมเกิดแก 
บุคคลใด  รูปขันธก็ยอมเกดิแกบุคคลนั้นหรือ. 
         ยสฺส   รูปกฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    สงฺขารกฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชติ,   ยสฺส   วา   ปน   สงฺขารกฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ ตสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ =รูปขันธยอมเกิดแกบุคคลใด สังขารขันธ 
ก็ยอมเกิดแกบุคคลนั้นหรอื,    ก็หรือวา    สังขารขนัธยอมเกิดแก 
บุคคลใด  รูปขันธก็ยอมเกดิแกบุคคลนั้นหรือ. 
         ยสฺส   รูปกฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส    วิฺาณกฺขนฺโธ    
อุปฺปชฺชติ,  ยสฺส  วา  ปน  วิ ฺาณกฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ   ตสฺส 
รูปกฺขนฺโธ อปฺุปชฺชติ= รูปขันธยอมเกิดแกบุคคลใด   วิญญาณ 
ขันธก็ยอมเกดิแกบุคคลนั้นหรือ,    ก็หรือวา    วิญญาณขันธยอม 
เกิดแกบุคคลใด   รูปขันธก็ยอมเกิดแกบุคคลนั้นหรอื. 
         ยมก ๓ อยาง   ที่มีเวทนาขันธเปนมูล  ดวยนัยเปนตนวา  ยสฺส 
เวทนากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชติ    ตสฺส   สฺากฺขนฺโธ    อุปฺปชฺชติ 
ยมก ๒ อยางที่มีสัญญาขันธเปนมูลยมก ๑  อยางที่มีสังขารขันธเปนมูล. 
         ในยมกทั้ง ๑๐ อยางนั้น      ในยมก  ๔ อยางที่มีรูปขันธเปนมูล 
พระองคทรงวิสัชนายมกตนอยางเดียวเทาน้ัน    ยมกท่ีเหลือ    ( อีก ๓ )  
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มีการวิสัชนาเชนกับยมกตนนั้น     เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง  
ทรงยอไว    เพ่ือความงายแหงภาษาที่เปนแบบแผน     แมในมูลทั้งหลาย 
มีเวทนาขันธเปนมูลเปนตน   การวิสัชนาเปนอยางเดียวกัน    ดวยคําวา 
อามนฺตา =ใช    เพราะเหตุนั้น     พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรง 
วิสัชนายมก  ๑๐ อยางแลว    ดวยการวิสัชนายมกหนึ่ง ๆ  ในอนุโลมนัย 
ในบุคลวาระ   ในปจจุบันกาล    เหลาน้ีอยางนี้วา    ยมกเหลาน้ันทรง 
ยอไวเพ่ือความงายแหงภาษาที่เปนแบบแผน. 
         ในอนโุลมนัย   ในวาระท้ัง ๓ ในปจจุบันกาล   มียมก ๓๐ อยาง 
คือ      ในบุคคลวาระมี  ๑๐ อยาง    ในโอกาสวาระ ๑๐ อยาง    ในปุคค- 
โลกาสวาระ  ๑๐ อยาง    ฉันใด    แมในปฏิโลมนยัก็มี ๓๐ ฉันนั้น    จึง 
รวมเปนยมกะ  ๖๐ อยาง  ในปจจุบันกาลทั้งหมด. 
         ในยมกะ  ๖๐ อยางนั้น พึงทราบวา มีปุจฉา ๑๒๐ มีอรรถ ๒๔๐. 
         วาระทั้ง ๖   พึงทราบวา   มียมกะ ๖๐   เพราะกระทําใหเปน ๑๐ 
ในวาระหน่ึง ๆ  รวมกับยมกะ  ๓๐๐ ในกอน   จึงเปนยมกะ ๓๖๐   ปุจฉา 
๗๒๐    อรรถ ๑,๔๔๐    นี้เปนการกําหนดพระบาลีในอุปปาทวาระกอน 
ก็ในอุปปาทะวาระฉันใด   พึงทราบวาแมในนิโรธวาระ   แมในอุปปาท-  
นิโรธวาระก็อยางนั้น   ในปวัตติมหาวาระ   แมทั้งหมดจึงมียมกะ ๑,๐๘๐ 
ปุจฉา ๒,๑๖๐   อรรถ ๔,๓๒๐. 
         แตพระบาลีในอุปปาทวาระและนิโรธวาระ    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงวิสัชนายอไวแลวซ่ึงยมกหนึ่ง ๆ เทาน้ัน     ในวาระน้ัน ๆ ในประเภท  
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แหงกาลท่ีไมปะปนกัน ๓ อยาง   ในประเภทแหงกาลที่ปะปนกัน ๓ อยาง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนายมกอยางหนึ่ง   แมในมูลที่มีเวทนาขันธ  
เปนมูลเปนตน  โดยเปนตนวา  ยสฺส  เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชฺชติ 
ตสฺส สฺากฺขนฺโธ อุปฺปชฺชิตฺถ=เวทนาขันธยอมเกิดแกบุคคล 
ใด  สัญญาขันธเคยเกิดแกบุคคลนั้นใชไหม ?   ก็ในอุปปาทะนิโรธ  
วาระพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงวิสัชนายมกแมนั้นไวในประเภทแหงกาล  
แมทั้ง ๖ พึงทราบวายมกท่ีเหลือทรงยอไว เพราะยมกเหลาน้ันพระองค 
ทรงวิสัชนาใหเสมอกันกับยมกน้ัน   นี้เปนการกําหนดพระบาลีในปวัตติ 
มหาวาระแมทั้งสิ้น. 
         ก็เพ่ือวินิจฉัยเน้ือความแหงขันธยมกน้ี     พึงทราบลักษณะดังตอ 
ไปน้ี      บัณฑิตพึงทราบการวินิจฉัยเน้ือความแหงปญหา  ๔ อยาง    ใน 
ปวัตติมหาวาระนี้ที่ทานใสไวในคําวิสัชนา ๕ อยาง  ในฐานะ ๒๗  ใน 
อรรถวินิจฉัยนั้น  ชื่อปญหา  ๔ อยาง  คือ  ปุเรปญหา  ปจฉาปญหา 
ปริปุณณปญหา  โมฆะปญหา  ก็ยมกหน่ึง ๆ มีปุจฉา ๒ อยาง  (คือ 
อนุโลมและปฏิโลม )  แมปุจฉาหน่ึง ๆ ก็มีบท ๒ อยาง   ( คือสันนิฏฐาน 
และสังสยะ ). 
         ในปญหา ๔ อยางนั้น ในการวิสชันาซึ่งปญหาใด    ยอมไดการ 
เกิดข้ึนหรือการดับไปแหงขันธที่ถือเอาดวยบทเพียงบทเดียว     ปญหานี้ 
ชื่อวา  ปุเรปญหา.  
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         ก็ในการวิสัชนาซึ่งปญหาใด  ยอมไดการเกิดข้ึนหรือความดับไป  
แหงขันธที่ถือเอาดวยบทแมทั้งสอง   ปญหานี้ชื่อวา   ปจฉาปญหา. 
         ก็ในการวิสัชนาซึ่งปญหาใดยอมไดการเกิดข้ึนหรือความดับไป 
แหงขันธที่ถือเอาแลวดวยบทเพียงบทเดียวบาง      ดวยบทแมทั้งสองบาง 
ปญหานี้ชื่อวา   ปริปุณณปญหา  แตการหามหรือการปฏิเสธยอมไดใน 
การวิสัชนาซึ่งปญหาใด   ปญหานี้ชื่อวา   โมฆะปญหา   ก็เพราะโมฆะ 
ปญหานี้  ถาพระองคไมทรงแสดงไว   ใคร ๆ ก็ไมอาจรูได     ฉะน้ันจึง 
จักแสดงปญหานั้นไว. 
         การเกิดข้ึนแหงเวทนาขันธอันทานถือเอาดวยบทเพียงบทเดียว 
ในการวิสัชนานี้วา  อุปฺปชฺชติ   ยอมเกิด  (กําลังเกิด)  ในคําถามวา 
ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ   นุปฺชฺชติ  ตตฺถ  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชติ = 
รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมิใด เวทนาขันธไมใชกําลังในภูมิ  
นั้นหรือ  เพราะเหตุนั้นปญหานี้ดวย   ปญหาอื่นที่มีรูปอยางนี้ดวย   พึง 
ทราบวาเปน  ปุเรปญหา. 
         การเกิดข้ึนแหงรูปและเวทนาขันธในอดีตของสัตวใดสัตวหน่ึง 
ที่ถือดวยบทท้ังสองยอมไดในการวิสัชนานี้วา   อามนฺตา =ใช  ใน 
ปญหาวา ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชิตถ= รูปขันธเคยเกิดแกบุคคลใด   เวทนาขนัธเคยเกิด 
แลวแกบุคคลน้ันหรือ  ?    เพราะเหตุนั้นปญหานี้และปญหาอื่นที่มีรูป 
อยางนี้  ชื่อวา  ปจฉาปญหา.  
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         ก็การเกิดข้ึนแมของรูปขันธที่ถือเอาแลวดวยบทเพียงบทเดียว  
ยอมไดในปุริมโกฏาสะน้ีวา      อสฺสตฺต       อุปปชฺชนฺตาน 
เตส รูปกฺขนโฺธ อุปฺปชฺชติ  โน จ เตส เวทนกฺขนฺโธ  อุปฺปชฺชติ= 
เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ   รปูขันธกําลังเกิด 
แตเวทนาขันธไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    ในการวิสัชนานี้  
มีอาทิวา   อสฺสตฺต  อุปปชฺชนตาน,   ในปญหาแรกน้ีวา   ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ อปฺุปชฺชติ  ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺปชชฺติ =รูปขันธ 
กําลังเกิดแกบุคคลใด     เวทนาขันธกําลังเกิดแกบุคคลนั้นหรือ 
ดังน้ี  การเกิดข้ึนแมของรูปและเวทนาขันธที่ถือเอาแลวดวยบทแมทั้งสอง 
ยอมไดในปจฉิมโกฏสะน้ีวา  ปฺจโวการ อุปปชฺชติ  เตส  รูปก-ฺ 
ขนฺโธ  จ อุปฺปชฺชติ เวทนากฺขนฺโธ จ อปฺุปชฺชติ=เมื่อบุคคลเหลา- 
นั้นกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  รูปขันธก็กําลังเกิด  เวทนาขันธก็ 
กําลังเกิด  เพราะเหตุนั้น  ปญหานี้และปญหาอื่นที่มีรูปอยางนี้ พึง 
ทราบวาเปน    ปริปุณณปญหา   แมคําวา   ปุเรปจฉาปญหา   ก็เปน 
ชื่อของปริปุณณปญหานั้นนั่นแหละ. 
         ก็ในการวิสัชนาปรปิุณณปญหาน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
ความเกิดข้ึนแหงรูปขันธนั้นแหละที่สงเคราะหไวดวยบทเดียวในปุริม- 
โกฏฐาส ในทุติยโกฏฐาสการเกิดข้ึนและการดับไปแหงขันธที่ถือเอาแลว 
ดวยบทบทเดียว    ยอมไดในปญหาใดดวยนัยและลักษณะน้ีแหงรูปและ 
เวทนาขันธที่ถือเอาดวยบทท้ังสอง   ปญหานั้นเรียกวา   ปุเรปญหา.  
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         การเกิดข้ึนหรือการดับไปของขันธทั้งหลายที่ถือเอาดวยบททั้งสอง  
ยอมไดในปญหาใด ปญหานั้นเรียกวา  ปจฉาปญหา. 
         ปฏิกเขปวิสัชนา   ยอมไดในการวิสัชนานี้  ดวยคําวา  นตฺถิ = 
ไมมี  ในปญหานี้วา  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส 
เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตฺถ = รูปขันธไมเคยเกิดแกบุคคลใด 
เวทนาขันธก็ไมเคยเกิดแกบุคคลนั้นหรอื. 
         ปฏิเสธวิสัชนา  ยอมไดในการวิสัชนานี้ดวยคําวา  โน = ไมใช 
ในคําถามวา  ยสฺส รูปกขฺนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ 
นิรุชฺฌติ = รปูขันธกําลังเกิดแกบุคคลใด  เวทนาขันธก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ันหรือ      เหตุนั้น     ปญหาน้ีและปญหาอื่นที่มีรูปอยางนี้ 
รวม ๒ อยาง   พึงทราบวาเปน  โมฆะปญหา   แมโมฆะปญหาน้ีเรียกวา 
เฉทตุจฉปญหา  ก็ได  พึงทราบปญหาทั้ง ๔ อยาง   อยางนี้กอน. 
         ก็วิสัชนาเหลาน้ีคือ  ปาลิคติวิสัชนา  ปฏิวจนวิสัชนา  สรูป- 
ทัสสนวิสัชนา   ปฏภิเขปวิสัชนา   ปฏเิสธวิสัชนา   ชื่อวาวิสัชนา 
๕ อยาง   ในวิสัชนา ๕ อยางนั้น     วิสัชนาใด      เปนบาลีบทเทาน้ัน 
อันทานวิสัชนานั้นเนื้อความไว      วิสัชนานี้ชื่อวา      ปาลิคติวิสัชนา 
ปาลิคติวิสัชนานั้นยอมไดในปุเรปญหา    วิสชันานี้วา    อุปฺปชฺชติ= 
กําลังเกิด    ในปญหาวา  ยตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺติ  ตตฺถ  เวทนา- 
กฺขนฺโธ    นปฺุปชฺชติ=รูปขันธไมใชกําลังเกิดในภูมใิด   เวทนา- 
ขันธก็ไมใชกาํลังเกิดในภูมินั้นหรือ       เปนเพียงบทแหงพระบาลีที่  
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พระองควิสัชนาเน้ือความไวเรียบรอยแลว   เพราะฉะนั้น   พึงทราบการ 
วิสัชนาดวย   ปาลิคติวิสัชนา  ในฐานะเห็นปานน้ี    อยางนี้.  
         ก็วิสัชนาใดท่ีทานวิสัชนาเน้ือความโดยความเปนคําตอบ วิสัชนา 
นี้ชื่อวา   ปฏวิจนวิสัชนา   ปฏิวจนวิสัชนานั้นยอมไดในปจฉาปญหา 
ก็วิสัชนานี้ดวยคําวา   อามนฺตา=ใช   ในปญหาวา  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ   
อุปฺปชิตฺถ  ตสฺส  เวทนากขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชิตฺถ=รูปขันธเคยเกิด 
แกบุคคลใด   เวทนาขันธก็เคยเกิดแกบุคคลนั้นหรอื   ที่พระองค 
ทรงวิสัชนาเน้ือความไวเรียบรอยแลว    ดวยอํานาจความเปนคําตอบนั่น 
แหละ  เพราะฉะนั้น  พึงทราบ  ปฏิวจนวิสัชนา ในฐานะเห็นปานนี้. 
         คําวิสัชนาใดที่ทานแสดงเนื้อความไวโดยสรูป     วิสัชนานี้ชื่อวา 
สรูปทัสสนวิสัชนา  สรูปทัสสนวิสัชนานี้ยอมไดในปริปุณณปญหา.   
         ก็วิสัชนานี้วา อสฺสตฺต อุปปชฺชนน ในปญหาวา ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  อปฺุปชฺชติ ตสฺส เวทนากฺขนฺโธ  อุปฺปชชฺติ  อันพระองค 
ทรงวิสัชนาเน้ือความไวเรียบรอยแลวดวยการแสดงโดยรูปวา  รูปขันธ 
ยอมเกิดแกบุคคลเหลาน้ี     แตเวทนาขันธไมเกิด     รูปขันธและเวทนา- 
ขันธก็ยอมเกิดแกบุคคลเหลาน้ี    เพราะเหตุนั้น  พึงทราบ สรูปทัสสน-  
วิสัชนา  ในที่ทั้งหลายเห็นปานน้ี.                                         
         ก็คําวิสัชนาใดที่ทานวิสัชนาปญหาดวยการหามเนื้อความ  เพราะ 
ความไมมีเนื้อความเห็นปานน้ัน คําวิสัชนานั้น ชื่อวา ปฏิกเขปวิสัชนา.  
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         วิสัชนาใดท่ีทานวิสัชนาปญหาโดยปฏิเสธเน้ือความ เพราะความ 
ไมไดซึ่งเนื้อความเห็นปานนั้นในขณะหน่ึง ๆ วิสัชนานี้ชื่อวา  ปฏิเสธ-  
วิสัชนา  ปฏิเสธวิสัชนานั้น  ยอมไดในโมฆะปญหา. 
         จริงอยู    คําวิสัชนาน้ีวา   นตฺถิ = ไมม ี   ในปญหาวา   ยสฺส 
รูปกฺขนฺโธ  นุปฺปชฺชิตถ  ตสฺส  เวทนากฺขนฺโธ  นุปฺปชชฺิตฺถ  = 
รูปขันธไมเคยเกิดแกบุคคลใด   เวทนาขันธก็ไมเคยเกิดแกบุคคล 
นั้นหรือ    เปนคําวิสัชนาท่ีทานวิสัชนาไวเรียบรอยแลวโดยการหามเนื้อ 
ความวา  ชื่อสัตวเห็นปานนี้ยอมไมมี เพราะฉะนั้นพึงทราบการวิสัชนา 
ในที่ทั้งปวงเห็นปานน้ีดวย  ปฏิกเขปวิสัชนา. 
         ก็คําวิสัชนานี้วา  โน = ไมใช ในปญหาวา ยสฺส รูปกฺขนฺโธ 
อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  เวทนากขฺนฺโธ  นริุชฌฺติ = รูปขันธยอมเกิดแก 
บุคคลใด    เวทนาขันธยอมดับแกบุคคลน้ันหรือ  อันทานวิสัชนาไว 
เรียบรอยแลวโดยการปฏเิสธเน้ือความวา    ชื่อวา    การดับไปพรอมกับ 
การเกิดข้ึนยอมไมไดในปฏิสนธิขณะหน่ึง ๆ. 
         บัดนี้พึงทราบปญหา  ๔  อยางและการวิสัชนา  ๕  อยาง   ที่ควร 
ใสไวในฐานะ  ๒๗ เหลาใด พึงทราบฐานะเหลาน้ันอยางนี้   คือ อสฺ- 
สตฺต     อุปฺปชฺชนฺตาน  เปน ๑ ฐานะ  อสฺสตฺเต  ตตฺถ ๑ ฐานะ 
อสฺตฺตาน    ๑  ฐานะ    อสฺสตฺตา  จวนฺตาน  ๑ ฐานะ  อรูป 
อุปปชฺชนฺตาน    ๑ ฐาน    อรูเป  ตตฺถ  ๑ ฐานะ อรูปน ๑ ฐานะ  
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อรูปา   จวนตฺาน  ๑ ฐานะ  อรูเป  ปจฺฉิมภวิกาน  ๑  ฐานะ อรูเป 
ปรินิพฺพายนฺตาน  (บาลีใชวา  ปรินิพฺพนฺตาน )  ๑ ฐานะ  เย  จ  
อรูป  อุปปชชฺิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสนฺติ ๑ ฐานะ ปฺจโวการ อุปปชฺ-  
ชนฺตาน  ๑ ฐานะ ปฺจโวกาเร  ตตฺถ  ๑ ฐานะ  ปฺจโวการน  ๑ 
ฐานะ ปฺจโวการา จวนตฺาน ๑ ฐานะ  ปฺจโวกาเร  ปจฺฉมิภวกิาน 
๑ ฐานะ  สุทธาวาส  อุปปชฺชนตาน  ๑ ฐานะ  สุทฺธาวาเส  ตตฺถ 
๑ ฐานะ สุทธาวาสน ๑ ฐานะ  สุทธาวาเส ปรินิพฺพนฺตาน ๑ ฐานะ 
สพฺเพส  อุปปชฺชนฺตาน  ๑ ฐานะ  สพฺเพส   จวนฺตาน  ๑ ฐานะ 
ปุจฺฉิมภวิกาน  ดวยอํานาจท่ีสาธารณะแกสัตวทั้งปวงอีก  ๑  ฐานะ  ปริ- 
นิพฺพายนฺตาน (บาลีใชปรนิิพิพนฺตาน)  ๑ ฐานะ จตุโวการ ปฺจ- 
โวการ   อุปปชฺชนฺตาน   ๑  ฐานะ   จตุโวการา   ปฺจโวการา  จวนฺ- 
ตาน  ๑   ฐานะ  บัณฑิตพึงใสคําวิสัชนา  ๕  อยางไวในฐานะ  ๒๗ อยาง 
เหลาน้ีแลว  พึงทราบการวินิจฉัยเน้ือความแหงปญหา  ๔  อยางในปวัต- 
มหาวาระดวยประการฉะนี้    ก็อรรถวินิจฉัยนั้น   อันบัณฑิตทราบแลว 
อยางนี้    เม่ือวิสัชนาปญหายอมเปนอันวิสัชนาแลวโดยงาย      และเม่ือ 
วินิจฉัยซึ่งเนื้อความยอมเปนอันวินิจฉัยแลวโดยงาย. 
         นัยนี้วา  ยสฺส  รูปกขฺนฺโธ   อุปฺปชฺชติ = รูปขนัธยอมเกิด 
แกบุคคลใด  ไดแกยอมถามวา  รูปขันธกําลังเกิดในอุปาทะขณะสมังคี 
แกบุคคลใด   เวทนาก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันหรือ  เพราะเหตุนี้แมเวทนา  
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ขันธก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในขณะนั้นนั่นแหละ  สองบทวา   อสฺ-  
สตฺต อุปปชฺชนฺตาน  =   ไดแก   เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภพดวยอํานาจปฏิสนธิที่ไมใชจิต  บทวา  เตส  รูปกขฺนฺโธ อุปฺ- 
ปชฺชติ  =  ไดแกรูปขันธกําลังเกิดเพียงอยางเดียวแกอสัญญสัตวนั้น      ก ็
รูปขันธของอสัญญสัตวผูเกิดแลวในปวัตติกาล    ยอมเกิดบาง    ยอมดับ 
บาง     เพราะเหตุนั้น   จึงไมตรัสวา   อสฺสตฺตาน =๑ เกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิ แตตรัสวา อสฺสตฺต อุปปชฺชนฺตาน = เกิดอยู 
คือกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ โน จ  เตส  เวทนากฺขนฺโธ   อุปฺ- 
ปชฺชติ  =  แตเวทนาขันธยอมไมเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     ไดแก 
เวทนาขันธของอสัญญสัตวเหลาน้ันไมใชกําลังเกิด        เพราะความท่ีแหง 
อสัญญสัตวนั้นไมมีจิต    นี้เปนการวิสัชนาโดยการแสดง    โดยสรูปใน 
ปุริมโกฏฐาสแหงปริปุณณปญหา  ในฐานะท่ี   ๑  ในบรรดาฐานะ  ๒๗ 
อยาง. 
         สองบทวา ปฺจโวการ อุปปชฺชนฺตาน = กําลงัเกิดในปญจ- 
โวการภูมิ  ไดแก    เขาถึงอยูซึ่งปญจโวการภพดวยอํานาจแหงการปฏิ- 
สนธิที่เจือดวยรูปและอรปู   หลายบทวา  เตส  รูปกฺขนฺโธ  จ อปฺุปชฺชติ 
เวทนากฺขนฺโธ  จ  อุปปชชฺติ  =  เวทนาขันธยอมเกดิแกบุคคลเหลา 
 
๑.  คําวา  เกดิอยู หมายความท้ังกําลังเกิดและกําลังตาย  คําวา อสฺสตฺตาน 
ในยมกะน้ี   จงึมีความหมายวา  กําลังเกดิ-กําลังตาย  
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นั้น  ไดแก   ขันธแมสอง   กลาวคือ    รูปและเวทนา    ยอมเกิดข้ึนนั่น  
เที่ยวแกสัตวทั้งหลายผูเขาถึงซ่ึงปญจโวการภพเหลาน้ันโดยแนนอน  แต  
วาในปวัตติกาล   ขันธ ๒    เหลาน้ัน   ยอมเกิดข้ึนบาง  ยอมดับบางแก 
สัตวผูเกิดข้ึนแลว   เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  ปฺุจ- 
โวการาน =เกิดอยูในปญจโวการภูมิ  แตตรัสวา  ปฺจโวการ  อปฺุ- 
ปชฺชนฺตาน = กําลังเกิดในปญจโวการภูมิ     นี้เปนการวิสัชนาดวย 
การแสดงโดยสรุป   ในปจฉิมโกฏฐาส  แหงปริปณุณปญหา  ในฐานะวา 
ปฺจโวการ   อุปฺปชฺชนฺตาน  พึงทราบการวิสัชนาทั้งหมดโดยอุบายน้ี 
ก็นี้เปนนิยมลักษณะในการเกิด และการดับนี้   ก็ในขันธยมกน้ีแมทั้งสิ้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุปปาทวาระไว  ดวยอํานาจแหงการเกิดข้ึน 
ในปฏิสนธิกาลน้ันเที่ยววา  การไมลูบคลํา  (  คือไมทรงแสดง )  ซึ่งการ 
เกิดและการดับในปวัตติกาลวา   ก็ในขันธยมกน้ี     แมทั้งสิ้น    เมื่อสัตว 
ทั้งหลายเกิดข้ึนแลวในปญจโวการภพนั้น ๆ    เมื่อการเกิดข้ึนและการดับ 
อันไมมีที่สุดแหงขันธ   ๕    แมมีอยูในปวัตติกาลจนกระท่ังตาย    การทํา 
การแยกธรรมท้ังหลายท่ีเปนไปโดยเร็ว      เพ่ือแสดงการเกิดและการดับ 
ไมใชทําไดโดยงาย    ดังนี้แลวจึงทรงแสดงการเกิดข้ึนแหงขันธทั้งหลาย 
ในปฏิสนธิของสัตวผูเกิดแลวดวยกรรมตาง ๆ       อันยังวิปากวัฏฏใหม ๆ 
ใหสําเร็จ     เปนการทําไดงาย     พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิโรธวาระดวย 
อํานาจการดับในมรณะกาลวา   " ก็การแสดงการดับ   ในกาลเปนที่สิ้น 
สุดลงแหงวิปากวัฏฏที่เกิดข้ึนแลว  เปนการทําไดงาย"  ก็ความไมลูบคลํา  
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การเกิดและการดับในปวัตติกาลน้ีเปนประมาณอยางไรน่ันเหละคือ  
พระบาลี 
         อน่ึง   พระบาลีวา   ปจฺฉิมภวิกาน   เตส   รูปกฺขนฺโธ    จ 
นุปฺปชฺชติ  เวทนากฺขนฺโธ   จ  นุปฺปชชฺิสฺสติ = รูปขันธก็ยอมไม 
เกิด     เวทนาขันธก็จักไมดับแกปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ัน  นี้    เปน 
ประมาณย่ิง       ในวาระแหงอนาคตกาลแหงอุปปาทะวาระโดยพิเศษใน 
พระบาลี    เมื่อภาวะท่ีสมควรเพ่ือการเกิดข้ึนแหงรูปธรรมมและอรูปธรรม 
ทั้งหลายในปวัตติกาลของปจฉิมภวิกบุคคลแมมีอยู  การเกิดข้ึนนในปวัตติ- 
กาลพึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาไมทรงถือเอาโดยภาวะที่กลาวแลว  จึง 
ทรงกระทําการสันนิษฐานวา รูปกฺขนฺโธ  จ นุปฺปชชฺชชิสฺสติ เวทนากฺ  
ขนฺโธ     จ  นุปฺปชฺชิสฺสติ = รูปขันธก็จักไมเกิด   เวทนาขันธก็ 
จักไมดับ  พระบาลีนี้วา  สุทฺธาวาสปรินิพฺพนฺตาน = กําลังปรินพิ- 
พานนสุทธวาส  ดังนี้    เปนประมาณยิ่ง   ในการไมแตะตองซึ่งความ 
ดับในปวัตติกาล   ก็คลองแหงการนับซึ่งสัญญาขันธทั้งหลายท่ีดับไปแลว 
เพราะเกิดข้ึนแลวในปวัตติกาล   จําเดิมแตปฏิสนธิกาล   ที่ต้ังอยูในภังค- 
ขณะ         จุติจิตของปรินิพพันตบุคคลในสุทธาวาส  ยอมไมมี ครั้นเมื่อ 
เปนอยางนั้น     พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาไมทรงถือเอาความดับใน 
ปวัตติกาลโดยภาวะท่ีกลาวแลว    จึงทรงกระทําการสันนิษฐานวา    เตส  
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ตตฺถ  สฺากฺขนฺโธ   น  นิรุชฺฌิตฺถ = สัญญาขันธไมดับแลว (คือ 
ไมเคยดับ )  แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินัน้.  
         บัณฑิตครั้นทราบลักษณะท่ีแนนอนในการเกิดข้ึนและดับไปน้ี  
แลว     ควรถือเอาการเกิดข้ึนดวยปฏิสนธิกาล     และการดับดวยจุติกาล  
เทาน้ัน   แลวพึงทราบการวินิจฉัยเน้ือความแหงการวิสัชนาทั้งหลายท่ีมา 
แลวในฐานะท้ังหลายเหลาน้ัน ๆ    ดวยประการฉะน้ี     แตวาการวินิจฉัย 
เนื้อความน้ันทานไมทําใหพิสดารแลวโดยลําดับแหงการวิสัชนาวา   การ 
วินิจฉัยเน้ือความน้ันใคร ๆ    ก็อาจทราบไดโดยนัยที่กลาวไวแลวในการ 
วิสัชนาแรก      หากวาบุคคลใดไมสามารถจะทราบการวินิจฉัยเน้ือความ    
เหลาน้ัน     บุคคลน้ันพึงเขาไปน่ังใกลอาจารย     ฟงดวยดีแลวพึงทราบ 
ตามนัยที่อาจารยใหแลวน้ี    อยางนี้.                                            
                ยมกท้ังหลายเหลาใดในขันธ ๕     ยอมม ี
         ดวยอํานาจแหงอุปาทวาระ,   นิโรธวาระ     และ 
         อุปาทะและนิโรธะทั้งสองรวมกนั  ดวยอํานาจของ   
         อนุโลมนัยและปฏิโลมนัย  พระชินเจาตรัสแลวซ่ึง 
         ยมกะท้ังหลายเหลาน้ันในวาระทั้งหลายในปวัตติ- 
         กาล  เพราะทรงแสดงแลวซ่ึงบุคคลวาระ,  โอกาส- 
         วาระ,  และปุคคโลกาสวาระ  การกําหนดพระบาลี  
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         เหลาน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดย  
         ลําดับ     แมการประกอบเนื้อความเพ่ือการวินิจฉัย 
         ปญหาและวิสัชนา      พรอมท้ังฐานะท้ังหลายแหง 
         การวิสชันาอยางใดอยางหนึ่งโดยประการทั้งปวง 
         พระชนิเจาทรงแสดงแลว       ทรงประกาศแลวใน 
         ปญหาหนึ่ง ๆ     ลําดับการวิสัชนาปญหาในปวัตติ-   
         มหาวาระนี้เปนไปแลวโดยพิสดาร     เพราะฉะน้ัน 
         บัณฑติท้ังหลายจงทราบเนื้อความโดยนัยน้ีวา 
         เบื้องหนาแตนี้ไปใครหนอจะสามารถพรรณนาเนื้อ 
         ความนี้ได. 
                        อรรถกถาปวัตติวาระ  จบ  
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                                         ปริญญาวาระ 
                                ปจจปุปนนวาระ  อนุโลม  
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๓]   บุคคลใดกําลังรูแจงรูปขันธ,    บุคคลน้ันก็กําลงัรูแจง 
เวทนาขันธ   ใชไหม ?                                                     
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดกําลังรูแจงเวทนาขันธ,    บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงรูปขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                             ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ                                                     
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                             ปจจุปปนนวาระ    ปจจนิก  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี  :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงรูปขันธ,   บุคคลน้ันก็ไมใชกําลงัรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงเวทนาขันธ,     บุคคลน้ัน 
ก็ไมใชกําลังรูแจงรูปขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                   อตีตวาระ    อนโุลม  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๔]   บุคคลใดเคยรูแจงรูปขันธ,     บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยรูแจงเวทนาขันธ,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
รูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                               อตีตวาระอนุโลม   จบ  
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                                  อตีตวาระ    อนโุลม  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         บุคคลใดเคยรูแจงรูปขันธ,     บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยรูแจงเวทนาขันธ,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
กไมใชเคยรูแจงรูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                     รปูขันธมูล  จบ 
                               อตีตวาระ  ปจจนิก   จบ  
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                                อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                       รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๕]   บุคคลใดจักรูแจงรูปขันธ,       บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดจักรูแจงเวทนาขันธ,    บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
รูปขันธ ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                             อนาคตวาระ  อนุโลม   จบ  
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                                 อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ    เวทนาขันธมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชจักรูแจงรูปขันธ,           บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ,        บุคคลน้ันก็ 
ไมใชจักรูแจงรูปขันธ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                               อนาคตวาระปจจนิก   จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๖]   บุคคลใดกําลังรูแจงรูปขันธ,    บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
เวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดเคยรูแจงเวทนาขันธ,       บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงรูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                       ปจจุปปนนาตีตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงรูปขันธ,      บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม  ?                                                  
         พระอรหันตไมใชกําลังรูแจงรูปขันธ    แตเคยรูแจงเวทนาขันธ, 
เวนบุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   พระอรหันตก็ดี  บุคคลท่ีเหลือ 
ไมใชกําลังรูแจงรูปขันธ   และไมใชเคยรูแจงเวทนาขันธ.   
         ก็หรือวา       บุคคลใดไมใชเคยรูแจงเวทนาขันธ,       บุคคลน้ัน 
ไมใชกําลังรูแจงรูปขันธ   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรค      ไมใชเคยรูแจงเวทนาขันธ 
แตกําลังรูแจงรูปขันธ,   เวนบุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   พระ- 
อรหันตก็ดี   บุคคลท่ีเหลือ   ไมใชเคยรูแจงเวทนาขันธ  และไมใชกําลัง 
รูแจงรูปขันธ. 
                            จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                        ปจจุปปนนาตีตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๗]   บุคคลใดกําลังรูแจงรูปขันธ,     บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
เวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดจักรูแจงเวทนาขันธ,        บุคคลน้ันก็กําลัง 
รูแจงรูปขันธ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                           จบ  รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี                     
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                          รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงรูปขันธ,       บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม   ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดมรรค     บุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังรูแจงรูป- 
ขันะ   แตจักรูแจงเวทนาขันธ,    พระอรหันตก็ดี    ปุถชุนเหลาใดไม 
ใชจักไดมรรคก็ดี    บุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังรูแจงรูปขันธ    และไมใช 
จักรูแจงเวทนาขันธ. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
กําลังรูแจงรูปขันธ   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรค ไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ  แต 
กําลังรูแจงรูปขันธ,   พระอรหันตก็ดี  ปุถชุนเหลาใด   ไมใชจักไดมรรค 
ก็ดี  บุคคลเหลาน้ันไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ    และไมใชกําลงัรูแจง 
รูปขันธ. 
                        จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                      รปูขันธมูล  จบ 
                     ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                               อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                         รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี :- 
         [๒๗๘]   บุคคลใดเคยรูแจงรูปขันธ,     บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
เวทนาขันธ   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักรูแจงเวทนาขันธ,    บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
รูปขันธ  ใชไหม  ?                                                     
         ไมใช. 
                         จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูลี 
                                       รูปขันธมูล  จบ 
                          อตีตานาคตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                                อตีตานาคตวาระ     ปจจนิก  
                                           รูปขันธมูล 

รูปขันธมูละ  เวทนาขันธมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชเคยรูแจงรูปขันธ,        บุคคลเหลาน้ันก็ไมใชจักรูแจง 
เวทนาขันธ  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดมรรค       บคุคลเหลาน้ันไมใชเคยรูแจงรูป- 
ขันธ    แตจักรูแจงเวทนาขันธ,     บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ด ี
ปุถุชนเหลาใดไมใชจักไดมรรคก็ดี      บุคคลเหลานั้นไมใชเคยรูแจงรูป- 
ขันธ  และไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยรูแจงรูปขันธ  ใชไหม  ? 
         พระอรหันต   ไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ    แตเคยรูแจงรูปขันธ, 
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี   ปถุุชนเหลาใดไมใชจักไดมรรคก็ด ี
บุคคลเหลานั้นไมใชจักรูแจงเวทนาขันธ   และไมใชเคยรูแจงรูปขันธ. 
                          จบ   รูปขันธมูละ   เวทนาขันธมูล ี
                                        รูปขันธมูล  จบ 
                           อตีตานาคตวาระ   ปจจนิก   จบ 
                                      ปริญญาวาระ จบ 
                                         ขันธยมก  จบ  
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                                    อรรถกถาปริญญาวาระ  
         แมในปริญญาวาระ  อันมีในลําดับตอจากปวัตติมหาวาระนั้น มี 
ประเภทแหงกาล  ๖  อยางเทาน้ัน   มีนัย  ๒  อยางโดยอนุโลมและปฏิโลม   
แตในวาระท้ัง ๓ คือ  ปุคคลวาระ   โอกาสวาระ   ปคุคโลกาสวาระ  ยอม 
ไดบุคคลวาระเทาน้ัน   ไมไดวาระนอกน้ี. 
         ถามวา   เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา   เพราะมีคําวิสัชชนาอยางเดียวกัน. 
         ก็ถาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง     ยอมรอบรูรูปขันธในที่ใดท่ีหน่ึงไซร 
ก็ยอมรอบรูแมเวทนาขันธ   ถาวายอมรอบรูเวทนาขันธไซร  กย็อมรอบ 
รูแมรูปขันธ     ถาวาบุคคลใดไมรอบรูรูปขันธไซร     ก็ยอมไมรอบรูแม 
เวทนาขันธ     ถาวาไมรอบรูซึ่งเวทนาขันธ    ก็ยอมไมรอบรูแมรูปขันธ 
เพราะฉะนั้น    ในวาระแมเหลาน้ัน    พึงทราบวา    ยอมไมไดวาระ ๒ 
เหลาน้ัน   ในปริญญาวาระน้ี    เพราะมีคําวิสัชชนาเหมือนกันวา   บุคคล 
พึงทําการถามดวยอํานาจคําถามเปนตนวา   ยตฺถ  รูปกฺขนฺธ  ปริชานาติ 
ตตฺถ   เวทนากฺขนฺธ  ปรชิานาติ   ดังน้ีแลว   พึงกระทําการวิสัชชนาวา 
อามนฺตา -ใช   นั้นแหละ. 
         อีกอยางหนึ่ง    ปุคคลวาระ    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว 
ในปริญญาวาระน้ีวา     ชือ่วา   ปริญญากิจ    ยอมมีแกบุคคลเทานั้นไมมี  
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แกโอกาสะ  บุคคลเทาน้ันสามารถเพ่ือการรอบรู ไมใชโอกาสะ   เพราะ 
เหตุนั้น   จึงไมทรงถือเอาโอกาสวาระ     ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงถือเอาโอกาสวาระนั้น  ปุคคโลกาสวาระที่มีในลาํดับแหงโอกาส- 
วาระนั้น  แมไดอยู ก็ไมทรงถือเอา ก็บุคคลวาระนี้ใดทรงถือเอาแลวใน 
ปจจุบันกาลยมกะ  ๑๐ อยาง      ดวยการถือเอาอีก     ในอนุโลมโดยนัยที ่ 
กลาวแลวในหนหลังวา   ยมกท่ีมีรูปขันธเปนมูล  ๔   เวทนาขันธเปนมูล 
๓  สัญญาขันธเปนมูล ๒  สังขารขันธเปนมูล ๑   ในปฏโิลมนัยอีก ๑๐  
จึงรวมเปนยมก ๒๐    แมในกาลท่ีเหลือก็อยางเดียวกัน     เพราะฉะนั้น 
พึงทราบการกําหนดพระบาลี ในปรญิญาวาระน้ีวา    ยมก  ๑๒๐   ปุจฉา 
๒๔๐  อรรถ ๔๘๐    ยอมมีในกาลท้ัง ๖   เพราะกระทํากาลหน่ึง ๆ   ให 
เปน ๒๐. 
         ก็ในการวินิจฉัยเน้ือความในปริญญาวาระน้ี   อัทธา  ๓   คือ  อดีต 
อนาคต   ปจจุบัน   ยอมไมไดดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิ   เหมือนกันกับ 
ปวัตติวาระ   แตยอมไดดวยอํานาจขณะแหงจิตในปวัตติเทาน้ัน     เพราะ 
เหตุนั้น    ในปริญญาวาระน้ี    ทานจึงกระทําการวิสัชชนาวา  " ใช "  ใน 
คําถามท้ังหลาย  เปนตนวา  บุคคลใดกําลังรอบรูซึ่งรูปขันธ  บุคคล 
นั้นกําลังรอบรูซึ่งเวทนาขันธหรือ   บคุคลรูอยูซึ่งขันธใดขันธหน่ึงใน 
ขันธ  ๕  เพราะยังปริญญากิจใหสําเร็จดวยกิจอันมีนิพพานเปนอารมณ 
ในโลกุตตรมรรค   ยอมกลาวไดวา   ยอมรอบรูแมขันธนอกน้ี.  
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         คําวา   ปริชานาติ = ยอมรอบรู   ในปริญญาวาระน้ี พึงทราบ  
วา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ใช      เพราะทรงหมายเอาความพรอม- 
เพรียงแหงมรรคอันเลิศ   ( อรหัตตมรรค )   อันถึงซ่ึงท่ีสุดแหงปริญญา-  
กิจ      ในปญหาทั้งหลายในอนุโลมนัย      แตวาในปฏิโลมนัย     คําวา   น 
ปริชานาติ =ไมใชกําลังรอบรู   ในปญหาทั้งหลายพระมีพระภาคเจา   
ตรัสวา   ใช   เพราะทั้งทรงหมายเอาบุคคลท้ังหลายมีปุถุชนเปนตน    สวน 
ในคําน้ีวา   ปริชานิตฺถ = เคยรอบรู    ในอดีตกาล   ไดแก    บุคคลแม 
ดํารงอยูในผลอันเลิศในลาํดับแหงมรรค     ชื่อวา     รอบรูแลวน่ันเที่ยว 
เพราะสําเร็จปริญญากิจแลว     พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามซ่ึงความ  
พรอมเพรียงแหงมรรคอันเลิศดวยปญหาวา      บคุคลใดกําลังรอบรูรูป 
ขันธ   บุคคลนั้นเคยรอบรูซึ่งเวทนาขันธหรือ  ก็เพราะบุคคลน้ีชื่อวา 
รูอยู    ( คือกําลังรู) ซึ่งขันธ ๕ เทาน้ัน   ( ยังไมเคยรอบรู)    เพราะ 
ปริญญากิจที่ตนยังไมสําเร็จแลวกอน        เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึง 
กระทําการปฏิเสธวา  โน  =  ไมใช  ( หามิได ). 
         สวนในปญหาที่ ๒      พระผูมพีระภาคเจายอมตรัสถามซ่ึงพระ- 
อรหัตตวา   ปริชานิตฺถ = รอบรูแลวหรือ    ก็เพราะปริญญากิจที่ทาน 
กระทําสําเร็จแลวไมมีอยู  เหตุนั้นชื่อวากิจท่ีควรกําหนดรูจึงไมมีแกพระ- 
อรหันตนั้น   ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงกระทําการปฏิเสธวา    โน  = 
ไมใช   ในการวิสัชนาแหงปฏิโลมนัยในทุติยปญหานี้วา  อรหา  รูปก-ฺ  
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ขนฺธ  ปริชานาติ  =   พระอรหันตไมใชกําลังรอบรูซึ่งรูปขันธ  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว      เพราะความไมมีเพ่ือการรอบรูของพระ- 
อรหันต  หลายบทวา   บคุคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ  ( อร- 
หัตมรรค )   ไมรอบรูแลวซึ่งเวทนาขันธ    พระผูมพีระภาคเจาตรัส 
แลว    เพราะบุคคลผูดํารงอยูในอรหัตมรรค    ยังไมสําเร็จปริญญากิจ 
อรหัตมรรคบุคคลน้ันยอม (ยัง)  ไมเคยรอบรูซึ่งเวทนาขันธอยางเดียว 
เทาน้ันก็หามิได   แมธรรมอยางหน่ึงก็ไมเคยรอบรู   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสคําน้ีไวดวยอํานาจคําถาม   แมคํานี้วา   โน   จ   รูปกขฺนฺธ  พระ- 
องคก็ตรัสแลวดวยอํานาจคําถามน่ันแหละ ก็อรหัตมรรคบุคคลน้ันยอม 
ไมรอบรูซึ่งขันธแมอ่ืน. 
         ปญหาวา  บุคคลใดกําลังรอบรูซึง่รูปขันธ    บุคคลนั้นก็จัก 
รอบรูซึ่งเวทนาขันธหรือ     อธิบายวา    เพราะบุคคลผูดํารงอยูในมรรค 
เปนผูมีขณะจิตเดียว    ( คือมรรคจิตเกิดขณะเดียว )   ฉะนั้นบุคคลน้ัน 
ยอมไมถึงซ่ึงความนับวา   จักรอบรู    เพราะเหตุนั้น   พระองคจึงตรัสวา 
โน = ไมใช    หลายบทวา    เต    รูปกขฺนฺธฺจ  น  ปริชานิตฺถ  = 
บุคคลเหลาน้ันไมเคยรอบรูซึ่งรูปขันธดวย   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลวดวยคําถามท่ีเสมอกัน  อธิบายในปญหานี้วา  บุคคลท้ังหลายไมรูแลว 
(คือยังไมรู )   บัณฑิตพึงทราบการวินิจฉัยเน้ือความในที่ทั้งปวงโดยอุบาย 
นี้. 
                                        ปริญญาวาระ   จบ 
                                          ขันธยมกะ   จบ  
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                               อายตนยมกที่  ๓  
                                 ปณณัตติวาระ 
         [๒๗๙]  อายตนะ   ๑๒  คือ :- 
                      ๑. จักขายตนะ 
                      ๒.  โสตายตนะ 
                      ๓.  ฆานายตนะ 
                      ๔.  ชิวหายตนะ 
                      ๕.  กายายตนะ 
                      ๖.  รูปายตนะ 
                      ๗.  สัททายตนะ 
                      ๘.  คันธายตนะ 
                      ๙.  รสายตนะ 
                    ๑๐.  โผฏฐัพพายตนะ 
                    ๑๑.  มนายตนะ 
                    ๑๒.  ธัมมายนตนะ.  
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                                       อุทเทสวาระ 
                               ปทโสธนวาระ  อนุโลม  
         [๒๘๐]  ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาจักขายตนะ,                ชื่อวาจักขุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,                 ชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาโสตายตนะ,                ชื่อวาโสตะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,               ชือ่วาฆานายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาฆานายตนะ,               ชื่อวาฆานะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,                ชือ่วาชิวหายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาชิวหายตนะ,                ชื่อวาชิวหา   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากาย,                  ชื่อวากายายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวากายายตนะ,                ชื่อวากาย   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                     ชื่อวารูปายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวารูปายตนะ,                  ชื่อวารูป   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัททะ,                ชื่อวาสัททายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาสทัทายตนะ,                ชื่อวาสัททะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธะ,                 ชื่อวาคันธายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาคันธายตนะ,                 ชือ่วาคันธะ ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวารสะ,                     ชื่อวารสายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวารสายตนะ,                     ชื่อวารสะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโผฏฐัพพะ,            ชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ  ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ,            ชื่อวาโผฏฐัพพะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,                      ชื่อวามนายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวามนายตนะ,                     ชื่อวามโน   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,                   ชื่อวาธัมมายตนะ ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาธัมมายตนะ,                   ชื่อวาธัมมะ  ใชไหม  ? 
                            ปทโสธนวาระ อนุโลม   จบ  
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                                ปทโสธนวาระ  ปจจนิก 
         [๒๘๑]  ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ, ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาจักขายตนะ,             ไมชื่อวาจักขุ   ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,              ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาโสตายตนะ,              ไมชื่อวาโสตะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,             ไมชื่อวาฆานายตนะ    ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาฆานายตนะ,             ไมชื่อวารฆานะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,              ไมชื่อวาชิวหายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาชิวหายตนะ,              ไมชื่อวาชิวหา   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,                 ไมชื่อวากายายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วากายายตนะ,              ไมชื่อวากาย    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                   ไมชื่อวารูปายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วารูปายตนะ,                 ไมชื่อวารปู    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัททะ,              ไมชื่อวาสัททายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสัททายตนะ,              ไมชื่อวาสัททะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธะ,               ไมชื่อวาคันธายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาคันธายตนะ,               ไมชื่อวาคันธะ   ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวารสะ,                ไมชื่อวารสายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วารสายตนะ,                ไมชื่อวารสะ  ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโผฏฐัพพะ,       ไมชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาโผฏฐัพพายตนะ,       ไมชื่อวาโผฏฐัพพะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,                 ไมชื่อวามนายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วามนายตนะ,                ไมชื่อวามโน  ใชไหม  ?                      
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,              ไมชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาธัมมายตนะ,              ไมชื่อวาธัมมะ  ใชไหม  ? 
                             ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม 
         [๒๘๒]  ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,    ชือ่วาจักขายตนะ   ใชไหม  ?  
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                      ชื่อวาโสตายนะ     ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,                   ชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                      ชื่อวาฆานายตนะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,                   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                      ชื่อวาชิวหายตนะ   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,              ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,                    ชื่อวาโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                        ชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม  ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,                    ชื่อวาโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                        ชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,                ชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,                    ชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ  
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         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,            ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ   
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,                 ชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                     ชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,                 ชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                      ชื่อวาโสตายตนะ,  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,             ชื่อวามนายตนะ  ใชไหม  ? 
         (พึงผูกจักกนัย). 
                     ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๒๘๓]  ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                   ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,                 ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                   ไมชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,                 ไมชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                   ไมชื่อวาชิวหายตนะ   ใชไหม   ? 
                                              ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,          ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,               ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                   ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,               ไมชื่อวาโสตายนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                   ไมชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม   ? 
                                              ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,           ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,              ไมชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม   ? 
                                               ฯ ล ฯ  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,        ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,            ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                 ไมชื่อจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,            ไมชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                 ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,          ไมชื่อวามนายตะ  ใชไหม  ? 
         ( พึงผูกจักกนัย ).                                                       
                      ปทโสธนมูลจักกวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                             สุทธายตนวาระ  อนโุลม  
         [๒๘๔]  ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,      ชือ่วาอายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาจักขุ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,                   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาโสตะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,                  ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                         ชื่อวาฆานะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,                   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาชิวหา   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากาย,                     ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วากาย  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,                       ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วารูป  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัททะ,                  ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมชื่อวาอายตนะ,                         ชือ่วาสัททะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธะ,                  ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาคันธะ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาระ,                  ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                 ชื่อวารสะ   ใชไหม   ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาโผฏฐัพพะ,      ชือ่วาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                 ชื่อวาโผฏฐัพพะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,               ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                 ชื่อวามโน  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,             ชือ่วาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                  ชื่อวาธัมมะ   ใชไหม  ? 
                   สุทธายตนวาระ   อนุโลม  จบ  
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                                 สุทธายตนวาระ  ปจจนิก  
         [๒๘๕]   ธรรมที่ไมใชชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาจักขุ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,                     ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาโสตะ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,                    ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาฆานะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,                     ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาชิวหา  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,                       ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวากาย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,                         ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวารูป  ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัททะ,                    ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาสัททะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธะ,                     ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                         ไมชื่อวาคันธะ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวารสะ,                ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม   ?  
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                  ไมชื่อวารสะ   ใชไหม   ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโผฏฐัพพะ,      ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                  ไมชื่อวาโผฏฐัพพะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,                ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                  ไมชื่อวามโน   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,             ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                  ไมชื่อวาธัมมะ   ใชไหม   ? 
                       สุทธายตนวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                        สุทธายตนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๒๘๖]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,       ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาโสตะ   ใชไหม ? 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,                     ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาธัมมะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,                   ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาจักขุ  ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ                    ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม   ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาธัมมะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,                  ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                       ชือ่วาจักขุ ใชไหม   ? 
                                          ฯ ล ฯ    
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,              ชื่อวาธัมมะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,                   ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                        ชื่อวาจักขุ  ใชไหม   ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,                 ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ชื่อวาอายตนะ,                      ชื่อวาโสตะ   ใชไหม   ?  
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,            ชื่อวามโน  ใชไหม   ? 
         (พึงผูกจักกนัย ). 
               สุทธายตนมูลจักกวาระ  อนโุลม  จบ  
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                         สุทธายตนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๒๘๗]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,     ไมชื่อวาอายตนะ ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                     ไมชื่อวาโสตะ ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,                   ไมชื่อวาอายตนะ ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                     ไมชื่อวาธัมมะ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,                 ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม   ?  
ธรรมท่ีไมชือ่วาอายตนะ,                     ไมชื่อวาจักขุ   ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,            ไมชื่อวาธัมมะ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,                ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม   ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                     ไมชื่อวาจักขุ  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,            ไมชื่อวาธัมมะ ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาธัมมะ,                          ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,            ไมชื่อวาจักขุ  ใชไหม  ?  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ             ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาอายตนะ,                     ไมชื่อวาโสตะ   ใชไหม  ?  
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,          ไมชื่อวามโน ใชไหม   ? 
         (พึงผูกจักกนัย).                      
                  สทุธายตนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                อุทเทสวาระ จบ  
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                                     นทิเทสวาระ 
                             ปทโสธนวาระ  อนโุลม  
         [๒๘๘]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,  ชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขายตนะ, 
จัขายตนะชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขายตนะ,   ชื่อวาจักขุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,    ชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         ทิพพโสตะ   ตัณหาโสตะ   ชื่อวาโสตะ  แตไมชื่อวาโสตายตนะ, 
โสตายตนะชื่อวาโสตะดวย   ชื่อวาโสตายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตายตนะ,   ชื่อวาโสตะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,  ชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานายตนะ,  ชื่อวาฆานะ ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหา,   ชื่อวาชิวหายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาชิวหายตนะ,   ชื่อวาชิวหา   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวากาย,   ชื่อวากายายตนะ   ใชไหม  ? 
         ยกเวนกายายตนะเสียแลว   กายท่ีเหลือนอกน้ันชื่อวากาย    แต 
ไมชื่อวากายายตนะ,  กายายตนะชื่อวากายดวย  ชื่อวากายายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายายตนะ,   ชื่อวากาย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,   ชื่อวารูปายตนะ   ใชไหม   ? 
         ยกเวนรูปายตนะเสียแลว   รูปที่เหลือนอกน้ันชื่อวารูป     แตไม 
ชื่อวารูปายตนะ,  รูปายตนะชื่อวารูปดวย   ชื่อวารูปายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปายตนะ.   ชื่อวารูป   ใชไหม  ?                      
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัททะ,  ชื่อวาสัททายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัททายตนะ,   ชื่อวาสัททะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธะ,   ชื่อวาคันธายตนะ   ใชไหม   ?   
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         สีลคันธะ   ( กลิ่น คือ ศีล )   สมาธิคันธะ   ( กลิ่น คือ  สมาธิ )  
ปญญาคันธะ    ( กลิ่น คือ ปญญา )    ชือ่วาคันธะ     แตไมชื่อวาคันธา- 
ยตนะ,  คันธายตนะชื่อวาคันธะดวย   ชื่อวาคันธายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธายตนะ,   ชื่อวาคันธะ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวารส,   ชื่อวารสายตนะ  ใชไหม  ? 
         อรรถรส   ธรรมรส    วิมุตติรส   ชื่อวารส   แตไมชื่อวารสายตนะ, 
รสายตนะชื่อวารสดวย   ชื่อวารสายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวารสายตนะ,   ชื่อวารส  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ   ชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ,  ชื่อวาโผฏฐัพพะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวามนายตนะ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวามนายตนะ,   ชื่อวามโน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,  ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ?  
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         ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว       ธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อวาธัมมะ  
แตไมชื่อวาธัมมายตนะ,    ธัมมายตนะชื่อวาธัมมะดวย   ชื่อวาธัมมายตนะ 
ดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมายตนะ,  ชื่อวาธัมมะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                               ปทโสธนวาระ   อนุโลม  จบ  
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                                 ปทโสธนวาระ  ปจจนิก 
         [๒๘๙]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขายตนะ ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขายตนะ,  ไมชื่อวาจักขุ   ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ไมชื่อวาจักขายตนะ    แตชื่อวาจักขุ, 
ยกเวนจักขุและจักขายตนะเสียแลว     จักขุที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวาจักขุ 
และไมชื่อวาจักขายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,   ไมชือ่วาโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตายตนะ,  ไมชื่อวาโสตะ   ใชไหม ? 
         ทิพพโสตะ    ตัณหาโสตะ  ไมชือ่วาโสตายตนะ    แตชื่อวาโสตะ, 
ยกเวนโสตะและโสตายตนะเสียแลว  โสตะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวาโสตะ 
ไมชื่อวาโสตายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานายตนะ,  ไมชื่อวาฆานะ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา,  ไมชื่อวาชิวหายตนะ   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหายตนะ,  ไมชื่อวาชิวหา  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวากายายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายายตนะ,  ไมชื่อวากาย   ใชไหม ? 
         ยกเวนกายายตนะเสียแลว   กายท่ีเหลือไมชื่อวากายายตนะ   แต 
ชื่อวากาย,  ยกเวนกายและกายายตนะเสียแลว    กายท่ีเหลือไมชื่อวากาย  
และไมชื่อวากายายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,  ไมชื่อวารูปายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูปายตนะ,  ไมชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ยกเวนรูปายตนะเสียแลว    รูปทีเ่หลือไมชื่อวารูปายตนะ    แต    
ชื่อวารูป,   ยกเวนรูปและรูปายตนะเสียแลว   รูปที่เหลือไมชื่อวารูปและ 
ไมชื่อวารูปายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัททะ,  ไมชื่อวาสัททายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัททายตนะ,  ไมชื่อวาสัททะ  ไชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธะ,  ไมชื่อวาคันธายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธายตนะ,  ไมชื่อวาคันธะ  ใชไหม  ? 
         สีลคันธะ     สมาธิคันธะ    ปญญาคันธะ    ไมชื่อวาคันธายตนะ 
แตชื่อวาคันธะ,    ยกเวนคันธะและคันธายตนะเสียแลว     ธรรมที่เหลอื 
ไมชื่อวาคันธะ  และไมชือ่วาคันธายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารส,    ไมชื่อวารสายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารสายตนะ,  ไมชื่อวารส   ใชไหม ? 
         อรรถรส  ธรรมรส   วิมุตติรส   ไมชื่อวารสายตนะ  แตชื่อวารส, 
ยกเวนรสและรสายตนะเสียแลว      ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวารส       และไม 
ชื่อวารสายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโผฏฐัพพะ,  ไมชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโผฏฐัพพายตนะ,  ไมชื่อวาโผฏฐัพพะ ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวามนายตนะ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามนายตนะ,  ไมชื่อวามโน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมะ  ใชไหม  ?             
         ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาธัมมายตนะ 
แตชื่อวาธัมมะ,    ยกเวนธัมมะและธัมมายตนะเสียแลว     ธรรมที่เหลือ 
ไมชื่อวาธัมมะ   และไมชื่อวาธัมมายตนะ. 
                              ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๒๙๐]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขายตนะ    ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวาจักขุ     แตไมชื่อวาจักขายตนะ 
จักขายตนะชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม   ? 
         โสตายตนะชื่อวาอายตนะดวย    ชื่อวาโสตายตนะดวย,   อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาโสตายตนะ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม   ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวาจักขุ    แตไมชื่อวาจักขายตนะ, 
จักขายตนะชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขายตนะดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาฆานายตนะ  ใชไหม  ? 
                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ธัมมายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาธัมมายตนะดวย  อายตนะ 
ท่ีเหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ    แตไมชื่อวาธัมมายตนะ. 
         โสตะ   ฯ ล ฯ   ฆานะ   ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,   ชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ?  
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         ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว      ธรรมท่ีเหลือนอกนั้นชื่อวาธัมมะ  
แตไมชื่อวาธัมมายตนะ,   ธัมมายตนะชื่อวาธัมมะดวย   ชื่อวาธัมมายตนะ 
ดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
         จักขายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาจักขายตนะดวย   อายตนะ  
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวาจักขายตนะ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,   ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ยกเวนธมัมายตนะเสียแลว         ธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อวาธัมมะ 
แตไมชื่อวาธัมมายตนะ,  ธัมมายตนะชื่อวาธัมมะดวย  ชื่อวาธัมมายตนะ 
ดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,    ชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
                                              ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายาตนะ,   ชื่อวามนายตนะ   ใชไหม ? 
         มนายตนะชื่อวาอายตนะดวย     ชื่อวามนายตนะดวย   อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ    แตไมชื่อวามนายตนะ. 
         ( ผูมีปญญาพึงผูกจักกนัยมีบทหน่ึง ๆ   เปนมลู )                   
                          ปทโสธนมูลจักกวาระ   อนุโลม  จบ  
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                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๒๙๑]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวาจักขายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช.        
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชือ่วาธัมมายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชือ่วาจักขายตนะ  ใชไหม   ? 
                                          ฯ ล ฯ 
      ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม ? 
      ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,   ไมชื่อวาฆานายตนะ   ใชไหม ? 
                                            ฯ ล ฯ           
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชือ่วาโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวามนายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         (เมื่อผูกจักกนัยพึงเติมคําวา   อามันตา   คือ  ถูกแลวทุกบท.) 
                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                               สุทธายตนวาระ  อนุโลม  
         [๒๙๒]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,   ชือ่วาอายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ    ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม ? 
         จักขายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาจักขายตนะดวย,  อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวาจักขายตนะ.  
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,   ชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ . . .  ชิวหา . . .   กาย . . .   รูป . . .  เสยีง . . . 
กลิ่น . . .  รูป  . . .   โผฏฐัพพะ . . .   มโน. . . 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม ? 
         ธัมมายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาธัมมายตนะดวย, อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวาธัมมายตนะ. 
                          สุทธายตนวาระ  อนุโลม   จบ  
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                                 สุทธายตนวาระ  ปจจนิก  
         [๒๙๓]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ยกเวนจักขุเสียแลว   อายตนะที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาจักขุ    แต 
ชื่อวาอายตนะ,   ยกเวนจักขุและอายตนะเสียแลว   ธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาจักขุ   และไมชื่อวาอายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ  ไมชือ่วาจักขายตนะ    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         ยกเวนโสตะเสียแลว   ฯ ล ฯ     ยกเวนฆานะเสียแลว     ยกเวน 
ชิวหาเสียแลว   ฯ ล ฯ   และไมชื่อวาอายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวากายายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,   ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม ? 
         ยกเวนรูปเสียแลว   ฯ ล ฯ    ยกเวนเสียงเสียแลว      ยกเวนกลิ่น 
เสียแลว   ยกเวนรสเสียแลว   ยกเวนโผฏฐัพพะเสียแลว  ฯ ล ฯ   และไม 
ชื่อวาอายตนะดวย.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ?  
         ยกเวนมโนเสียแลว  อายตนะที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวามโน   แต 
ชื่อวาอายตนะ,    ยกเวนมโนและอายตนะเสียแลว   ธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวามโน   และไมชือ่วาอายตนะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชือ่วามนายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,  ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                              สุทธายตนวาระ ปจจนิก  จบ  
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                           สุทธายตนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๒๙๔]   ธรรมทีช่ือ่วาจักขุ,   ชือ่วาอายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ   ชื่อวาโสตายตะ   ใชไหม ? 
         โสตายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาโสตายตนะดวย,   อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวาโสตายตนะ.  
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาฆานายตนะ   ใชไหม  ?                 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ   ใชไหม  ? 
         ธัมมายตนะชื่อวาอายตนะดวย   ชื่อวาธัมมายตนะดวย,  อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวาธัมมายตนะ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตะ,   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขายตนะ   ฯ ล ฯ 
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         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม  ? 
                                             ฯ ล ฯ  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมายตนะ ฆานะ   ชิวหา   ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมะ,   ชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาอายตนะ,   ชื่อวามนายตนะ  ใชไหม  ? 
         มนายตนะชื่อวาอายตนะดวย    ชือ่วามนายตนะดวย,  อายตนะ 
ที่เหลือนอกน้ันชื่อวาอายตนะ   แตไมชื่อวามนายตนะ  (พึงผูกจักกนัย). 
                      สุทธายตนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                          สุทธายตนมูลจักกวาระ    ปจจนิก  
         [๒๙๕]  ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนจักขุเสียแลว   อายตนะที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาจักขุ   แต 
ชื่อวาอายตนะ, ยกเวนจักขุและอายตนะเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาจักขุ   และไมชื่อวาอายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช.  
                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนจักขุเสียแลว   อายตนะที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาจักขุ    แต 
ชื่อวาอายตนะ,  ยกเวนจักขุและอายตนะเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาจักขุ   และไมชื่อวาอายตนะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ, ไมชือ่วาฆานายตนะ    ใชไหม ? 
                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,   ไมชือ่วาธัมมายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตะ,  ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม ? 
         ยกเวนโสตะเสียแลว    ฯ ล ฯ      ยกเวนฆานะเสียแลว      ยกเวน 
ชิวหาเสียแลว   ฯ ล ฯ   และไมชื่อวาอายตนะ.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,   ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาธัมมายตนะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,   ไมชื่อวาอายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาจักขายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมะ,  ไมชื่อวาอายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวาโสตายตนะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาอายตนะ,  ไมชื่อวามนายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช.   ( พึงผูกจักกนัย ). 
                     สุทธายตนมูลจักกวาระ   ปจจนิก  จบ 
                                  ปณณัตติวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 338 

                                       ปวัตติวาระ   
                                      อปุปาทวาระ 
                             ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                       ปุคคลวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๒๙๖]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   โสตายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตโสตายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุและโสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จัก- 
ขายตนะกําลังเกิด   และโสตายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได  จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   โสตา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีมีโสตะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  โสตา- 
ยตนะกําลังเกิด   และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                      จบ  จักขายตนะมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๒๙๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ฆานายตนะก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   ฆานะเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิด   จักขา- 
ยนตะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    บุคคลที่มีจักขุและฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  จัก- 
ขายตนะกําลังเกิด    และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  จักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิด   ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,           บุคคลท่ีมีฆานะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด 
ฆานายตนะกําลังเกิด    และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  จักขายตนะมูละ   ฆวนายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ     รูปายตนมูลี :- 
         [๒๙๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีมีรูปายตนะเกิดได   จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด  รูปายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    รูปายตนะกําลังเกิด 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ   จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๒๙๙]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด  มนายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    มนายตนะกําลังเกิด 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๐๐]  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็กําลัง  
เกิดเปนบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด      ธมัมายตนะกําลังเกิด 
แกบุคลเหลาน้ัน        แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะกําลังเกิด     และจัก- 
ขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                       มานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๓๐๑]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได   ฆานะเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิด    รูป- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    รปูายตนะ 
กําลังเกิด   และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี

 ฆานาตนมูละ มนายตนมูลี :- 
         [๓๐๒]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได    ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด    มนา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   มนายตนะ 
กําลังเกิด    และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๐๓ ]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม     ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธมัมายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    ธัมมายตนะกําลังเกิด      และ 
ฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ 
                                         รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ    มนายตนมูลี :- 
         [๓๐๔]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 344 

         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด     รูปายตนะกําลังเกิดแก   
บุคคลเหลานั้น   แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล  
ที่มีรูปะและจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    รูปายตนะกําลังเกิด   และมนา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   มนายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตรูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล    
ที่มีจิตและรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   มนายตนะกําลังเกิด   และรูปา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๐๕]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ธมัมายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน          แตรูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด    ธัมมายตนะกําลังเกิด   และรูปา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  รูปายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๐๖]   มนายาตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล  
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ที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะกําลังเกิด      และมนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ 
                                           โอกาสวาระ 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๐๗]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    โสตายนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม  ?                                                     
         ก็หรือวา  โสตายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   จักขายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น ใชไหม ?                                                       
         ใช. 
                            จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

                [๓๐๘]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,      ฆานายตนะก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
                ในรูปาวจรภูมินั้น      จักขายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น  แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในกามาวจรภูมินั้น   จักขายตนะกําลัง 
เกิด   และฆานายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                กห็รือวา       ฆานายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,        จักขายตนะก็ 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๐๙]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   รูปายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะกําลังเกิดในภูมิใด, จักขายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 348 

         ในอสญัญสัตตภูมินั้น   รูปายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น   แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น  รูปายตนะกําลัง 
เกิด   และจักขายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น.  
                           จบ    จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี

จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๓๑๐]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   มนายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   จักขายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมินั้น    มนายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น     แตจักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในปญจโวการภูมินั้น   มนายตนะกําลังเกิด 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๐๑]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,  ธัมมายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   จักขายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตภูมิกด็ี   ในอรูปภูมิก็ดี   ธัมมายตนะกําลังเกิดใน 
ภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น 
ธัมมายตนะกําลังเกิด   และจักขายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ ธัมมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๐๒]   ฆานายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   รูปายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 350 

         ก็หรือวา   รูปายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   ฆานายตนะก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ในรูปาวจรภูมินั้น    รูปายตนะกําาลังเกิดในภูมินั้น     แตฆานา-  
ยตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น, ในกามาวจรภูมินั้น  รูปายตนะกําลังเกิด  
ฆานายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น.     ( พึงทราบวา   ฆานายตนะกําลังเกิด 
ในที่ใด    มนายตนะและธัมมายตนะก็กําลังเกิดในที่นั้น    เปนเชนเดียว  
กัน    ไมมีความตางกัน   มีความสังเขปในวาระตอไป ) 
                          จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๑๓]   ฆานายตนะกําลังเกิดในภูมิใด, ธัมมายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดในภูมิใด, ฆานายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ธัมมายตนะกําลังเกิด 
ในภูมินั้น    แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในกามาวจรภูมินั้น 
ธัมมายตนะกําลังเกิด  และฆานายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                       จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                   ฆานายตนมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 351 

                                       รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๑๔]   รูปายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    มนายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมินั้น  รูปายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น    แตมนา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ในปญจโวการภูมินั้น   รูปายตนะกําลัง 
เกิด  และมนายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    รูปายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอรปูภูมินั้น    มนายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น    แตรูปายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น     ในปญจโวการภูมินั้น   มนายตนะกําลังเกิด 
และรูปายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ    ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๐๕]   รูปายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    ธัมมายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ใช.         
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   รปูายตนะก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอรปูภูมินั้น    ธมัมายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น    แตรูปายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
ธัมมายตนะกําลังเกิด   และรูปายตนะก็กําลังเกิดในภูมินั้น.         
                         จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                    รปูายตนมูล  จบ 
                                      มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๑๖]   มนายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    ธัมมายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,   มนายตนะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมินั้น   ธัมมายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น  แตมนา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิ  
ก็ดี    ธัมมายตนะกําลังเกิด    และมนาก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
                                      ปุคคลโลกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๑๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      โสตา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสตายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีมีจักขุและโสตะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด      จักขายตนะกําลังเกิด     และโสตายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    โสตายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได   จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   โสตา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีโสตะและจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด     โสตายตนะกําลังเกิด      และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.   ( อายตนะท่ียอไวแลว   เปนเชนเดียวกัน ) 
                         จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมาตนมูลี :- 
         [๓๑๘]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        ธัมมา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.                         
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะกําลังเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด   ธัมมายตนะกําลังเกิด 
และนายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                             ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก 
                                       ปุคคลวาระ  
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๑๙]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    โสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตโสตายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลที่จักขุและ 
โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิด  และ 
โสตายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีโสตะเกิดไมได    จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     โสตา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดเเกบุคคลเหลานั้น         แตจักขายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีโสตะและ 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    โสตายตนะไมใชกําลังเกิด  และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

                [๓๒๐]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
                บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได   ฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตฆานายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุและ 
ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิด และ 
ฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                กห็รือวา  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคลใด,   จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
                 บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได   จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         แตจักขายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น, บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีฆานะและ 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด    และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ ฆานายนตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๓๒๑]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     รูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,     บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และรูปายตนะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                        
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ มนายตนมูลี :- 
         [๓๒๒]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน     ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  จิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  จักขายตนะ  
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น.    บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลที่จิตเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังเกิด  และมนายตนะก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๒๓]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตาย  จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                       จักขายตนมูล  จบ  
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                                      ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ   รูปายตนมลีู :-  

         [๓๒๔]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                    
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   รูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดเเกบุคคลเหลานั้น   แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และรูปายตนะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                                                        
         ก็หรือวา    รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๒๕]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได    จิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    ฆานา-  
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด  และมนายตนะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๒๖]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคลใด,  ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด        ฆานายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตาย  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ใช. 
                         จบ ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                   ฆานายตนมูล  จบ 
                                       รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๒๗]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด     รปูายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย    รูปายตนะไมใชกําลังเกิด   และมนายตนะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ใชไหม  ?                                  
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมใชเหลาน้ันกําลังเกิด      มนายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล  
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เหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย   มนายตนะไมใชกําลังเกิด    และรูปายตนะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                     
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๒๘]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคลนั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด    รูปายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตาย   รูปายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ    ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๒๙]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด       มนายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตาย   มนายตนะไมใชกําลังเกิด  และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
          ใช. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ 
                                      จกัขายตนมูล  

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๓๐]  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,       โสตายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๓๑]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,        ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 366 

         ในรูปาวจรภูมินั้น    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น     แต 
จักขายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ในอรปูภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๓๒]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   รูปายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอสญัญสัตตภูมินั้น  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  แต 
รูปายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในอรปูภูมินั้น   จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิด   และรูปายตนะก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   จักขายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๓๓]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    มนายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         ในอรปูภูมินั้น   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น    แตมนา- 
ยตนะกําลังเกิดในภูมินั้น,     ในอสัญญสัตตภูมินั้น    จักขายตนะไมใช 
กําลังเกิด   และมนายตนะก็ไมใชกําลงัเกิดในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,         จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ?                     
         ใช. 
                        จบ   จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๓๔]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,       ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?     
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                      จบ  จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี 
                                 จักขายตนมูล   จบ  
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                                     ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๓๕]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   รูปายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมินั้น    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   แต 
รูปายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในอรปูภูมินั้น   ฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิด   และรูปายตนะก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฆานายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๓๖]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   มนายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิดในภูมินั้น  แตมนายตนะกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญสตัตภูมินั้น  
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ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และมนายตนะก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,       ฆานายตนะ  
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๓๗]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,        ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,      ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ  
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                                       รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๓๘]  รูปายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     มนายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     รูปายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๓๙]  รูปายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ธัมมายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   รูปายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                         จบ  รูปายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๔๐]   มนายะตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ธัมมายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         กําลังเกิด. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     มนาก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ไมมี. 
                       จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๔๑]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได    โสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     จักขา-  
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตโสตายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี 
บุคคลท่ีจักขุและโสตะเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี    จักขายตนะไมใช 
กําลังเกิด   และโสตายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา โสตายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                
         บุคคลท่ีโสตะเกิดไมได   จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    โสตา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตจักขายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี  
บุคคลท่ีโสตะและจักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี   โสตายตนะไมใช 
กําลังเกิด   และจักขายตนะก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
                                                ฯ ล ฯ 
 
                                           มนายตนมลู 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๘๒]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัม- 
มายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดมนายตนะไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมมายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตาย    มนายตนะไมใชกําลังเกิด 
และธัมมายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                            จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                         มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 374 

                                    อตีตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๔๓]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,         โสตายตนะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๔๔]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ    ฯ ล ฯ 
รูปายตนะ   มนายตนะ   ธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 375 

         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขาก็เคยเกิดแก  
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช   ฯ ล ฯ 
      จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ รูปายตนะ  มนายตนะ 
                                         ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
         ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล 

ฆานายตนะ ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๔๕]   ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ   รูปายตนะ    มนายตนะเคยเกิด 
แกบุคคลใด,     ธัมมายตนะก็เคยเกิดและบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะก็เคยเกิด  
แกบุคคน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
      จบ ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
               ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปปายตนะ  มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                      โอกาสวาระ  
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ :- 
         [๓๔๖]   จักขายตนะเคยเกิดในภูมิใด,    ฯ ล ฯ     ( อายตนะมี 
ประมาณเทาใด   พึงเพิ่มคําวา  อุปฺปชฺชติ - กําลังเกิด,  อุปฺปชฺชิตฺถ- 
เคยเกิดเปนตน     เชนเดียวกับในวาระทั้งปวง   คือ  ปจจจุปปนนวาระบาง, 
อตีตวาระบาง,    อนาคตวาระบาง,    ปจจุปปนนาตีตวาระบาง,    ปจจุป- 
ปนนานาคตวาระบาง,   อตีตานาคตวาระบาง ) 
                               จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ  จบ 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ    
                                       ปุคคโลกาสวาระ     
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๔๗]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, โสตายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ  
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                  
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๔๘]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานายตนะ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น    จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น          แตฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูนั้น,      บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมินั้น      จักขายตนะเคยเกิด 
และฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                   
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :-  

         [๓๔๙]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.                            
         ก็หรือวา   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น  รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น,   ในปญจโวการภูมินั้น   รูปายตนะเคยเกิด     และจักขายตนะก็ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                             
                          จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูลี 
      

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๕๐]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนาตยนะ  
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.                                    
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น    แตจักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น     มนายตนะเคยเกิด      และจักขา- 
ยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๕๑]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
นั้น  ธัมมายตนะเคยเกิด     และจักขายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล   จบ  
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                                      ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๕๒]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ?                        
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น      รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น          แตฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมินั้น   รปูายตนะเคยเกิด   และ 
ฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๕๓]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ  
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานายตนะไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
นั้น    มนายตนะเคยเกิด     และฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๕๔]  ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                   
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะไม  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 382 

ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
นั้น      ธัมมายตนะเคยเกิด    และฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                       ฆานายตนมูล  จบ 
                                            รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๕๕]   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนาตยนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น    รูปายตนะเคยเกิด    และ 
มนายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                              
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รปูายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น     แตรูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น   มนายตนะเคยเกิด   และรูปายตนะ 
ก็เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๕๖]   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น        ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   ธัมมายตนะเคยเกิด   และรูปายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.                                                   
                          จบ  รูปายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล   จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๕๗]   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ  
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น      ธัมมายตนะเคยเกิดแก   
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตมนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี    ธัมมายตนะเคยเกิด      และมนายตนะก็เคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น.                                                   
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                อตีตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                                   อตีตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๕๘]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      โสตายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี   ( แสดงโดยยอ ) 
                          จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
                                       จักขายตนมูล  จบ 
                                           มนายตนมลู 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๕๙]   มนาตยนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,        ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ?  
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         ไมมี. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      มนายตนะ  
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี   ฯ ล ฯ 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ :- 
         [๓๖๐]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                               จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ  จบ 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ   จบ  
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                                 ปุคคโลกาสวาระ  
                                   จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๖๑]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, โสตา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๖๒]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น     ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น          แตจักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น, บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชเคยเกิด 
และจักขายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๖๓]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา-   
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดก็บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น    จักขายตนะไมใชเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรปูายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูป- 
ภูมิก็ดี จักขายตนะไมใชเคยเกิด   และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา-  
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๖๔]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
จักขายตนะไมใชเคยเกิด    และมนายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๖๕]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี    จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตธัมมา-  
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาส 
ภูมินั้น     จักขายตนะไมใชเคยเกิด    และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๖๖]   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?             
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น    ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตรูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
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นั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชเคยเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา   
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๖๗]  ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนายตนะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชเคยเกิด     และ 
มนายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี  :-  

         [๓๖๘]   ฆานาตยนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาส 
ภูมินั้น    ฆานายตนะไมใชเคยเกิด     และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                   ฆานายตนมูล  จบ 
                                       รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๖๙]   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น   รปูายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมินั้น   รูปายตนะไมใชเคยเกิด   และมนา-   
ยตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น     มนายตนะไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรปูายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมินั้น   มนายตนะไมใชเคยเกิด 
และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๗๐]   รูปาตยนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น   รปูายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตธมัมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมินั้น   รูปายตนะไมใชเคยเกิด  และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา-  
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๗๑]   มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น     มนายตนะไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมินั้น   มนายตนะไมใชเคยเกิด 
และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม    ? 
         ใช. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูล 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                 อตีตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๗๒]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     โสตายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.                                   
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๗๓]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน     จักขา- 
ยตนะก็เกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,  บุคคลท่ีนอกจากนั้น  จักขายตนะจักเกิด  และฆานายตนะ  
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด, จักขายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตมูละ  ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๓๗๔]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,  รูปายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
         (จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด  มนายตนะและธัมมายตนะก็ 
จักเกิดแกบุคคลน้ันเปนเชนเดียวกัน  วาระเหลาน้ีเหมือนกันทั้ง  ๒  วาระ)                  
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จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๗๕]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน    ธัมมายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ัน    ธมัมายตนะจักเกิด     และจักขายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๗๖]   ฆานาตยนะจักเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 398 

         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน      รูปา- 
ยตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอกจากน้ัน   รูปายตนะจักเกิด    และฆานายตนะก็ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                                           
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๗๗]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,  มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในรปูาวจรภูมิก็ดี   แลว 
จักปรินิพพาน    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตฆานายตนะ  
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ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากน้ัน ธัมมายตนะจักเกิด 
และฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
            จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธมัมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ 
                                         รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๗๘]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,        มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน   ธัมมายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ัน    ธมัมายตนะจักเกิด     และรูปายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
              จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ลฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๗๙]   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ ฯ ล ฯ :- 
         [๓๘๐]   จักขายตนะจักเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                       จักขายตนมูล  จบ 
                                        โอกาสวาระ  จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      จกัขายตนมูล  

จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี :- 
         [๓๘๑]  จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสตายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๘๒]  จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น     จักขายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมินั้น  จักขายตนะจักเกิด  และ 
ฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็จักเกิดเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                       จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๘๓]  จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น  รูปายตนะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น    รูปายตนะจักเกิด    และ 
จักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- n 

         [๓๘๔]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ใช.  
         ก็หรือวา   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
 ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น     มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น     แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น   มนายตนะจักเกิด  และจักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๘๕]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ในอรปูภูมิก็ดี  ธัมมายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น  ธัมมายตนะ 
จักเกิด   และจักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล   จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตมูลี :- 
         [๓๘๖]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.                                 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น       รูปายตนะจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
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นั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมินั้น   รูปายตนะจักเกิด   และฆานา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                            จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี

ฆานายตนมูละ    มนายตนมูลี :- 
         [๓๘๗]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานายตนะ 
ก็เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจภูมิก็ดี  มนายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมินั้น มนายตนะจักเกิด  
และฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
                                       ฆานายตนมูล  จบ  
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                                         รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๓๘๘]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น  รูปายตนะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น  รูปายตนะจักเกิด   และมนา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด     รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น     มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น       แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมินั้น   มนายตนะจักเกิด   และรูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๘๙]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี  ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    ธัมมายตนะ 
จักเกิด  และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     รปูายตนมูล   จบ 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๙๐]   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น        ธมัมายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น     บุคคลท่ีเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี     ในปญจโวการภูมิก็ดี  
ธัมมายตนะจักเกิด    และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                                  อนาคตวาระอนุโลม   จบ  
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                               อนาคตวาระ    ปจจนิก  
                                         ปุคควาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๓๙๑]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๓๙๒]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน     ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขายตนะจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี ฆานายตนะไมใชจักเกิด   และจักขายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๓๙๓]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   รูปายตนะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี 
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จักขายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี :-  

         [๓๙๔]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, มนายตนะ ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน   จักขายตนะ  
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตธมัมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู   จักขายตนะไมใชจักเกิด    และธัมมายตนะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธมัมายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                         ฆานายตนมลู 

ฆานายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๓๙๕]  ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,         รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน     ฆานา-  
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตรูปายตนะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ 
แลวจักปรินิพพานก็ดี   ฆานายตนะไมใชจักเกิด  และรูปายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๙๖]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, มนายตนะะ ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  แลว 
จักปรินิพพาน    ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตธัมมา- 
ยตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู   ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิด   และธมัมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.   
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ใช. 
              จบ ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ    ธัมมายตนมูล ี
                                       ฆานายตนมูล จบ 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๙๗]   รูปายตนะไมใชเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน   รูปายตนะไมใช 
จักเกิดแกบุคลเหลาน้ัน  แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ปจฉิมภวิก- 
บุคคลเกิดอยู   รูปายตนะไมใชจักเกิด  และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                 จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูล ี
                                            รูปายตนมูล  จบ  
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                                         มนายตนมูล  

มนายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๓๙๘]   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
                                          โอกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ ฯ ล ฯ :- 
         [๓๙๙ ]   จักขายตนะไมใชจักเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๐๐]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสต- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ    ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๐๑]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขา 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น      ฆานายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
นั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี, 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักเกิด  และจักขายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี

จักขายตนมูละ   รูปายตนมลี :- 
         [๔๐๒]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น  จักขายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชจักเกิด    และรูปายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ   จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๔๐๓]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น  จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี, 
จักขายตนะไมใชจักเกิด  และมนายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๐๔]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี  จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตธัมมายตนะ  
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จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู 
จักขายตนะไมใชจักเกิด      และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี                 
                                     จักขายตนมูล   จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๐๕]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมินั้น     ฆานายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลท่ี  
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เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชจักเกิด    และรูปายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๐๖]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลเหลานั้นเกิดอยูก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี,    ฆานายตนะไมใชจักเกิดและมนายตนะ- 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๐๗]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู   ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิด       และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานา- 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                    ฆานายตนมูล  จบ  
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                                        รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๐๘]   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มนา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมินั้น    รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู     รปูายตนะไมใชจักเกิด     และมนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ       มนายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู    มนายตนะไมใชจักเกิด    และ 
รูปายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปานตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๐๙]   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้   ใชไหม  ?                        
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ       รปูายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตธมัมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู    รปูายตนะไมใชจักเกิด    และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา-  
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   รูปายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ  
        
                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๑๐]   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมินั้น  มนายตนะไมใชจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู    มนายตนะไมใชจักเกิด    และ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                             ปจจุปนนาตีตวาระ อนุโลม 
                                         ปุคคลวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๔๑๑]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี  โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  บคุคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  โสตายตนะ 
เคยเกิด    และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                            จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ    
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๑๒]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ 
รูปายตนะ   มนายตนะ   ธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี     ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตจักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิด ธัมมา- 
ยตะเคยเกิด  และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนะ   ฯลฯ  รูปายตนะ   มนายตนะ 
                                        ธัมมายตนมูล ี
                                    จักขายตนมูล  จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนะ ฯ ล ฯ  มนายตนะ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๑๓]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   รูปายตนะ   ฯ ล ฯ 
มนายตนะ  ธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 426 

         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี     ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตฆานายตนะ  
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,           บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิด 
ธัมมายตนะเคยเกิด   และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
  จบ   ฆานายตนมูละ   รปูายตนะ   ฯ ล ฯ  มนายตนะ   ธัมมายตนมูล 
                                      ฆานายตนมูล  จบ 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๑๔]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะ   ฯ  ล ฯ 
ธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                  
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี     ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แตรปูายตนะ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 427 

ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดกําลังเกิด  ธัมมา- 
ยตนะเคยเกิด      และรูปายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
             จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ 
                                           มนายตนมลู 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๑๕]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี      ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตมนายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดกําลังเกิด   ธัมมา-  
ยตนะเคยเกิด    และมนายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล   จบ 
                                        ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู  

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๔๑๖]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,    โสตายตนะก็เคยเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม   ฯ ล ฯ 
                         จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๑๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสตา- 
ยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?                            
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    จักขายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสตายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  จักขา-   
ยตนะกําลังเกิด   และโสตายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี         โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิด   โสตายตนะเคยเกิด   และจักขา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันไนภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๑๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ  จักขายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด   และฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดกามาวจรภูมิ  ฆานายตนะ 
เคยเกิด  และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๔๑๙]   จักขายตนะกําลังเกิดบุคคลใดในภูมิใด,  โสตายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  จักขายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรปูายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด  และรูปายตนะก็เคยเกิดบคุคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  
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ก็ดี       รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิด 
รูปายตนะเคยเกิด      และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๒๐]  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนา- 
ยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    จักขายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตมนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด   และมนายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.    
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี        บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  
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มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  มนา- 
ยตนะเคยเกิด    และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                         จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๒๑]  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     จักขายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดกําลังเกิด  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  
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กําลังเกิด      ธัมมายตนะเคยเกิด     และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี  
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                         ฆานายตนมลู 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๒๒]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
ก็กําลังเกิดไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บคุคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิด  รูปา- 
ยตนะเคยเกิด    และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ มนายตนมูลี :- 
         [๔๒๓]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลในภูมิใด,     มนายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลในภูมินั้น ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานายตนะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็   บุคคลท่ีฆานะเกิด 
ไมไดกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แต 
เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
ฆานนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิด 
ไดกําลังเกิด  มนายตนะเคยเกิด และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
                             จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๒๔]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังเกิดก็ดี  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดกําลังเกิด 
ธัมมายตนะเคยเกิด  และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                      จบ    ฆานายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                    ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๒๕]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น      แตมนายตนะไมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ี  
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นอกจากน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ      รูปายตนะกําลังเกิด        และ 
มนายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี    มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมือบุคคลเหลา- 
นั้นกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ      มนายตนะเคยเกิด       และรปูายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๒๖]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมา- 
ยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                            
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      รูปายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีนอกจากนั้นที่มีรูปะเกิดไดเหลานั้นกําลัง 
เกิด    รูปายตนะกําลังเกิด    และธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีรูปะ 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด     ธัมมายตนะเคยเกิด    และรูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     รปูายตนมูล  จบ 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๒๗]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     มนายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด 
มนายตนะกําลังเกิด  และธัมมายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ- 
นั้น.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ัน  ทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ธมัมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจิต 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด     ธัมมายตนะเคยเกิด      และมนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                        ปจจุปปนนาตีตวาระ   อนุโลม   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 439 

                              ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก 
                                            ปุคคลวาระ 
                                          จักขายตนมูล  

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๒๘]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   โสตายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนะ 
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๒๙]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ 
ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ     ธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม  ? 
         เคยเกิด.  
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         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
    จบ   จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ 
                                         ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                   ฆานายตนะ ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล 

ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๓๐]   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนะมูละไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลใด, ธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชเคยเกิแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                       
         ไมมี. 
  จบ   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
             ฆานายตนะ   ฯล ฯ   รูปายตนะ   มนายตนมูล  จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                     จกัขายตนมูล 
จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๔๓๑]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                  จักขายตนมูล  จบ 
                                  โอกาสวาระ   จบ 
 
                                  ปุคคโลกาสวาระ 
                                    จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๔๓๒]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โส- 
ตายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตโสตายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,          เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขา-  
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ยตนะไมใชกําลังเกิด    และโสตายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  โสตายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      โสตายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,       เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพานในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
โสตายตนะไมใชเคยเกิด            และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๓๓]  จักขายตะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะก็ไมเคยเกิดแกบุคคลในภูมินั้น     ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังตายในรูปายวจรภูมิก็  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใช 
กําลังเกิด   และฆานายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปาวจรภูมิ     ฆานายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี ฆานา- 
ยตนะไมใชเคยเกิด    และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                        จบ    จักขายตนมูละ     ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๓๔]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต  
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รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลัง 
ปรินิพพานในสุทธวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะ  
ไมใชกําลังเกิด       และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น.  
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น      ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      รูปายตนะไมใช  
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     รูปายตนะไมใชเคยเกิด     และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๓๕]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  
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ก็ดี       จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนา-  
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ปรินิพพานในสุทธวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จักขา-  
ยตนะไมใชกําลังเกิด     และมนายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     มนายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     มนายตนะไมใชเคยเกิด 
และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๓๖]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?               
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น   แตธมัมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    เมื่อบุคคล  
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ       จักขายตนะไมใชกําลังเกิด 
และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ใชไหม    ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    ธัมมายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในสุทธาวาส- 
ภูมิ  ธัมมายตนะไมใชเคยเกิด  และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูล ี
                                       จักขายตนมูล   จบ 
                                          ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๓๗]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา-  
วจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด 
และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
          ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๓๘]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และมนายตนะก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๔๓๙]   ฆานายตนะ.ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตธมัมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคล  
เหลาน้ันเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช.   
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ 
                                         รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๔๐]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี     รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตมนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี    รูปายตนะไมใชกําลังเกิด     และมนายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 450 

         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี      บุคคลที่กําลัง  
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตรปูายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี          บุคคลท่ีกําลังตายใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชเคยเกิด   และรูปายตนะก็ไมใชกําลัง  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ   รปูายตนมูละ   มนายตนมูล ี
 

รูปายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๔๑]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    รปูายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     แตธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ        รูปายตนะไมใชกําลังเกิด  
และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    ธัมมายตนะไมใช  
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ 
ธัมมายตนะไมใชเคยเกิด และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๔๒]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตธัมมายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ       มนายตนะไมใชกําลังเกิด 
และธัมมายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    ธัมมายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ 
ธัมมายตนะไมใชเคยเกิด และมนายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูนินั้น. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม                                  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๔๓]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     โสตายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี     จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตโสตายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,              บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดได 
เหลาน้ันกําลังเกิด     จักขายตนะกําลังเกิด     และโสตายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน  
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กําลังเกิด      โสตายตนะจักเกิด       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
                       จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๔๔]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน     ใชไหม  ?                                                               
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน  
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แต  
ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลนอกจากนั้นที่มี 
จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    จักขายตนะกําลังเกิด     และฆานายตนะก็ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                                          
         ก็หรือวา     ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                            
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน  
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กําลังเกิด      ฆานายตนะจักเกิด       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
                          จบ จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๔๕]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี    จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตรปูายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,            บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดได 
เหลาน้ันกําลังเกิด       จักขายตนะกําลังเกิด      และรูปายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     รปูายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน  
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กําลังเกิด       รูปายตนะจักเกิด         และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เทาน้ัน. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๔๖]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มนายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน     แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น,    บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขายตนะ 
กําลังเกิด   และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตจักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลัง 
เกิด  มนายตนะจักเกิด   และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๔๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขาเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด      ธัมมายตนะจักเกิด       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ  
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                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ   รูปายตนมลีู :-  

         [๔๔๘]  ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลนอกจากนั้นที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลัง 
เกิด    ฆานายตนะกําลังเกิด   และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได   
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     รปูายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด       รูปายตนะจักเกิด        และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                               
                          จบ   ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๔๔๙]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลนอกจากนั้นที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิด    และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใด   ฆานายตนฆะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด         มนายตนะจักเกิด        และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
                          จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๕๐]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ     ฆานา-  
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลนอกจากนั้นที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด ฆานา-  
ยตนะกําลังเกิด   และธัมมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                           
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด       ธัมมายตนะจักเกิด      และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                    
                        จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                          รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๕๑]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    รูปา-  
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากนั้นที่มีรูปะเกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด    รูปา- 
ยตนะกําลังเกิด    และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด        มนายตนะจักเกิด          และรูปายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๕๒]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    รูปา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากนั้นที่มีรูปะเกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด   รูปา- 
ยตนะกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,      รูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                                    
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ธมัมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด         ธัมมายตนะจักเกิด        และรูปายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน.                                                                        
                         จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๕๓]   มนายตะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด     มนายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล  
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นอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด       มนายตนะกําลังเกิด      และ  
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได 
เหลาน้ันกําลังเกิด     ธัมมายตนะจักเกิด      และมนายตนะก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๔๕๔]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                     จักขายตนมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      จกัขายตนมูล  

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๔๕๕]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสตา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสตายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดกําลัง 
เกิด     จักขายตนะกําลังเกิด    และโสตายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี      โสตายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น, บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด โสตายนะจักเกิด 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๔๕๖]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะก็ 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
กําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตฆานายตนะไมใชจักเกิดเเกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากนั้น 
ที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ  จักขายตนะกําลังเกิด  และ 
ฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามวาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานายตนะจักเกิด    และ 
จักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                             จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ รูปายตนมลีู :-  

         [๔๕๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปายตนะก็ 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  จักขายตนะ  
กําลังเกิด และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  รูปายตนะจักเกิด 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                                 จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :-  

         [๔๕๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  บุคคลนอกจากท่ีมีจักขุเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด  จักขายตนะกําลังเกิด  และมนายตนะะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด  มานายตนะจักเกิด  และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๕๙]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด      จักขายตนะกําลังเกิด      และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคล   
จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ธัมมายตนะจักเกิด       และจักขายตนะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ    จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูล ี
                                       จักขายตนมูล  จบ  
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                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๔๖๐]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตรปูายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากนั้นที่มีฆานะเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด       ฆานายตนะกําลังเกิด     และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  รปูายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด    รูปายตนะจักเกิด     และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๔๖๑]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด     ฆานายตนะกําลังเกิด    และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ  
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี      มนายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น      บุคคลที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     มนายตนะ 
จักเกิด    และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๖๒]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา-  
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ฆานา- 
ยตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมนายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด   ฆานายตนะกําลังเกิด    และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได 
เหลาน้ันกําลังเกิด    ธัมมายตนะจักเกิด    และฆานายตนะก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ   ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                        ฆานายตนมูล  จบ  
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                                        รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๖๓]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคลนั้นในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลนอกจากน้ันที่กําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    รูปายตนะกําลัง 
เกิด    และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี    มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แต 
รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลา- 
นั้นกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  มนายตนะจักเกิด  และรูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                             จบ  รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๖๔]    รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    รูปา- 
ยตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธมัมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันที่มีรูปะเกิดไดเหลา- 
นั้นกําลังเกิด     รูปายตนะกําลังเกิด      และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังงายก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตรูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีรูปะ 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด     ธัมมายตนะจักเกิด     และรูปายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ   
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                                      มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๖๕]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                             
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด     มนายตนะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด มนา- 
ยตนะกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจิต 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด      ธัมมายตนะจักเกิด      และมนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                      ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก 
                                        ปุคคลวาระ  
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๖๖]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
โสยตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด  
จักเกิดในอรูปภูมิ      แลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
จักขายตนะไมใชกําลังเกิด           และโสตายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ      แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี   โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,        เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน  
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ปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ    แลวจักปรินพิพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   โสตา-   
ยตนะไมใชจักเกิด    และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี:- 
         [๔๖๗]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                         
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ   และอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังเกิด      และฆานายตนะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ   
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมกิ็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพานบุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักเกิด  และจักขายตนะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๖๘]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน 
ในปญจโวการภูมิ   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิด 
ในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  จักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา      รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขายตนะ   
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี    รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น         เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  รปูายตนะ 
ไมใชจักเกิด   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๔๖๙]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
มนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิด   และมนายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา      มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    มนา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชจักเกิด   และจักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๗๐]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                         
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,  เมื่อบุคคลเหลานั้นปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี    ปจฉิม-  
ภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  ธัมมายตนะไมใชจักเกิด   และจักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๗๑]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                        
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามา-  
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วจรภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และรปูายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรนิิพพาน     บคุคลเหลาน้ันกําลัง 
เกิดก็ดี  รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,       เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามา- 
วจรภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี  รูปายตนะไมใชจักเกิด    และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
          [๔๗๒]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะ 
ฯ ล ฯ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต  
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในกามาวจรภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ  ในอรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?                                      
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจวภูมิ    ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน, เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลในรูปขาวจรภูม ิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                  
             จบ   ฆานายตนมูละ   มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูล ี
                                         ฆานายตนมูล   จบ  
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                                         รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี:- 
         [๔๗๓]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ  
ฯ ล ฯ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พานในปญจโวการภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี    รูปายตนะ 
ไมใชกําลังเกิด     และธมัมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิกภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิกภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   ธัมมายตนะไมใชจักเกิด   และรูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
             จบ  รูปายตนมูละ   มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธมัมายตนมูลี 
                                           รูปายตนมูล จบ  
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                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๗๔]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพ- 
พาน      มนายตนะไมใชกําลังเกิด       และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา      ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?                                       
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน      แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      เมื่อ 
บุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน       ธัมมายตนะไมใชจักเกิด         และ 
มนายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                        โอกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู  

จักขายตนมูล   ฯ ล ฯ 
         [๔๗๕]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ   จบ 
 
                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี : - 
         [๔๗๖]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตโสตายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขา-  
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ยตนะไมใชกําลังเกิด  และโสตายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม   ?                              
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ    โสตายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลาที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  โสตายตนะ   
ไมใชจักเกิด  และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                             จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๗๗]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี            บคุคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี          จักขายตนะไมใชกําลัง  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล  
ที่กําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังเกิด      และฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่กําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น   แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     เมื่อ 
บุคคลาเหลานั้นกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีกําลังตาย 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักเกิด    และจักขายตนะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๗๘]    จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลัง 
ปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิด        และรูปายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                                                
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?              
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   รูปา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชจักเกิด 
และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินนั้น.           
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :-  

         [๔๗๙]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ  
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี จักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตมนายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังเกิด    และมนายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   มนา- 
ยตะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี    ปญจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     มนายตนะไมใชจักเกิด      และจักขายตนะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๘๐]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ?                                   
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ปรินิพพาในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใหจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  จักขายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น      ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  ธัมมายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล   
เหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี   ธัมมายตนะไมใชจักเกิด   และจักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                             จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                          จักขายตนมูล  จบ  
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                                      ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๔๘๑]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?              
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตรูปายตนะจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด  และรปูายตนะก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ      รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่เกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชจักเกิด   และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี 
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ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๔๘๒]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ        ในอรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลที่เกิดอยู 
ในอสัฒญสัตตภูมิก็ดี      ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด      และมนายตนะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                    
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ     มนา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชจักเกิด   และฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                           
                            จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๘๓]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตธมัมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันกาํลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปา- 
วจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด    และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,                   
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
กามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ      ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ธัมมายตนะไมใชจักเกิด         และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล  จบ  
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                                          รูปายตนมลู  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๘๔]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี        รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เมื่อบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี      ปญฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังเกิด   และ 
มนายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิก 
บุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะ 
ไมใชจักเกิด      และรูปายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                             จบ  รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๘๕]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา-  
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตธมัมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี        ปจฉิมภวิกบุคคลใน 
อรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังเกิด      และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตรูปายตนะกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เม่ือบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี    ธัมมายตนะไมใช 
จักเกิด   และรูปายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ  
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                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :-  

         [๔๘๖]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อบุคคล  
เหลาน้ันกําลังปรินิพพาน    มนายตนะไมใชกําลังเกิด    และธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น, เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน  ธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
และมนายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                         มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ   ปจจนิก  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๘๗]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,        โสตายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปจฉิมภวิกบุคคลก็ดี       บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจัก 
ปรินิพพานก็ดี    จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตโสตายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอกจากน้ัน   จักขายตนะเคย 
เกิด   และโสตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,       จักขายตนะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :-  

         [๔๘๘]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,      ฆานายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ       อรูปาวจรภูมิแลวจักปริ- 
นิพพาน    จักขายตนะเคยเกิดบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานายตนะไมใชจัก  
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น   จักขายตนะจักเกิด   และ 
ฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี

จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๔๘๙]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด, รูปายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน   จักขายตนะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
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บุคคลท่ีนอกจากน้ัน     จักขายตนะเคยเกิด     และรูปายตนะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๙๐]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ  ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู       จักขายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล 
ที่นอกจากน้ัน   จักขายตนะเคยเกิด     และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ  
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                                         ฆานายตนมลู 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๔๙๑]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.                                                       
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน      ฆานายตนะ 
เคยเกิคแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ัน          ฆานายตนะเคยเกิด        และรูปายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน.                                                                          
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๙๒]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,  มนายตนะ ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู         มนายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล  
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ที่นอกจากน้ัน   ฆานายตนะเคยเกิด    และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         ใช.                                                                                                                                                       
            จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธมัมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล    จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๙๓]   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู        รูปายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคล 
ที่นอกจากน้ัน รูปายตนะเคยเกิด  และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                              
         ใช. 
            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
 
                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๔๙๔]   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู         มนายตนะเคยเกิดแก 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคล  
ที่นอกจากน้ัน    มนายตนะเคยเกิด    และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         ใช. 
                    จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                มนายตนมูล  จบ 
                                ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                   โอกาสวาระ 
                                  จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ    ฯ ล ฯ 
         [๔๙๕]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,  ฯ ล ฯ 
                               จักขายตนมูล  จบ 
                                โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        จักขายตนมลู  

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๔๙๖]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    จักขา- 
ยตะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตโสตายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ   จักขายตนะเคยเกิด    และโสตายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๔๙๗]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล  
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี         จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
นอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขายตนะเคยเกิด   และฆานา- 
ยตนะก็จักบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๔๙๘]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ    จักขา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรูปปายตนะไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ   จักขายตนะเคยเกิด    และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?          
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     รูปายตนะจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รปูายตนะ 
จักเกิด   และจักขายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ    จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๔๙๙]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ  
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                               
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     จักขา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ   จักขายตนะเคยเกิด   และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.   
         ก็หรือวา   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ  มนายตนะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน   
ภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยูในปญจโวการก็ดี  มนายตนะจักเกิด 
และจักขายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูล 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๐๐]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโว- 
การภูมิ  จักขายตนะเคยเกิด  และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันที่เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ในอรูปภูมิก็ดี 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชเคย  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลานั้นเกิดอยูในปญจโว-  
การภูมิ  ธัมมายตนะจักเกิด  และจักขายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                                                        
                        จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                      ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๐๑]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ      ฆานา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรูปายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิ    ฆานายตนะเคยเกิด    และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ     รปูายตนะจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  รูปายตนะจักเกิด 
และฆานายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๐๒]   ฆานายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนายตนะ 
ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ       ฆานา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิ   ฆานายตนะเคยเกิด   และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตฆานายตนะไมใช  
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เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกา- 
มาวจรภูมิ  ธัมมายตนะจักเกิด  และฆานานยตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.  
           จบ   ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                    ฆานายตนมูล   จบ 
 
                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๕๐๓]   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น  แตมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคล 
นอกจากน้ีที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ       รูปายตนะเคยเกิด     และมนา- 
ยตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                         
         ก็หรือวา   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ  มนายตนะจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตรูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     เม่ือบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     มนายตนะจักเกิด 
และรูปายตนะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ   รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๐๔]   รูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ       รูปา- 
ยตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   รูปายตนะเคยเกิด  
และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ         ธมัมายตนะจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี      บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ธัมมายตนะจักเกิด     และรูปายตนะก็เคย   
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนะมูล ี
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๐๕]   มนายตนะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?                                          
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู           มนายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลาใดในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในจตุโวการมิก็ดี   ในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี       มนายตนะเคยเกิด     และธัมมายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนายตนะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   ธัมมายตนะจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี     ธัมมายตนะจักเกิด       และมนายตนะก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ จบ 
                              อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                    อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                              ปุคคลวาระ 
                                             จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๐๖]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       จักขายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                           จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ ฆานายตนะ ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ  ธัมมา- 
ยตนมูลี :- 
         [๕๐๗]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ฆานายตนะ 
ฯ ล ฯ    รูปายตนะ   มนายตนะ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ?  
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         ไมมี. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     จักขายตนะ  
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
  จบ  จักขายตนะมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มานายตนะ 
                                        ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                 ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มานายตนมูล 

ฆานายตนะ ฯ ล ฯ รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๐๘]   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนะไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      มนายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
     จบ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                 ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล  จบ 
                                           ปุคคลวาระ จบ  
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                                     โอกาสวาระ 
                                    จักขายตนมูล  

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๕๐๙]  จักขายตนะไมใชเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                จักขายตนมูล  จบ 
                                 โอกาสวาระ   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ 
                                    จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๑๐]  จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ     โสตา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   โสตา- 
ยตนะไมใชจักเกิด        และจักขายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
     

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๕๑๑]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น  แตจักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคล 
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคล  
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ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชจักเกิด     และจักขายตนะก็ไม 
ใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                          จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๑๒]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    จักขายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชเคยเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ      รูปา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะเคยเกิด    
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคล  
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ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะไมใชจักเกิด  และจักขายตนะก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๑๓]  จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ   จักขายตนะไมใชเคยเกิด 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใช 
เคยเกิด   และมนายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ      มนา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิดี ปจฉิม 
ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  
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มนายตนะไมใชจักเกิด     และจักขายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น.                                                             
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๑๔]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
ในอรูปภูมิก็ดี      จักขายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี จักขายตนะไมใช 
เคยเกิด    และธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปจโวการภูมิ    ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิม-  
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ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ธัมมายตนะไมใชจักเกิด    และจักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                       จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
 
                                      ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๑๕]   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ฆานายตนะไมใชเคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชเคยเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   รูปายตนะ  
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตฆานายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชจักเกิด     และฆานายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                   
                           จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๑๖]   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                    
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ปจฉิมภวิกบุคคลเกิด 
อยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชเคยเกิด    และมนายตนะก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  มนายตนะ  
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตฆานายตนะเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มนายตนะไม 
ใชจักเกิด    และฆานายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ    ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๑๗]  ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตธมัมายตนะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชเคยเกิด  และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูนิใด,   ฆานา- 
ยตะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิ       ธัมมา-  
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานายตนะเคยเกด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ธัมมายตนะไมใชจักเกิด    และฆานายตนะก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                          
                       จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี  
                                   ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                       รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๑๘]   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?              
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ     รูปายตนะไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตมนายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี    รูปายตนะไมใชเคยเกิด     และมนายตนะก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตรูปายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ี 
เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิกด็ี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   มนา- 
ยตะไมใชจักเกิด        และรูปายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๑๙]   รูปายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ     รูปายตนะไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคล 
เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชเคยเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา-   
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในปญจโวการภูมิ       ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตรูปายตนะเคยเกิด   
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ธมัมายตนะไมใชจักเกิด    และรูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                
                       จบ  รูปายตนมูละ   ธัมมายตนะมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๒๐]   มนายตนะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา-  
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ      มนายตนะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตธัมมายตนะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในเสุทธาวาสภูมิ    มนายตนะไมใช  
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เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         และธัมมายตนะก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ?                       
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันเกิดอยู      ธัมมายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตมนายตนะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ     ธมัมายตนะไมใชจักเกิด 
และมนายตนะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี                               
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                          อตีตานาคตวาระ   ปจจนิก  จบ 
                                    อุปปาทวาระ  จบ  
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                                             นิโรธวาระ  
                                  ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                            ปุคคลวาระ 
                                           จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๒๑]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    โสตายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได  โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย   จักขา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสตายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,      บุคคลท่ีมีจักขุและโสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     จักขา- 
ยตนะกําลังดับ   และโสตายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสตนะเกิดได   จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย  โสตา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,      บุคคลท่ีมีโสตะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย      โสตา 
ยตนะกําลังดับ    และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.               
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๕๒๒]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  ฆานายตนก็ะกําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   ฆานะเกิดไมไดเหลานั้นกําลังตาย  จักขา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน, บุคคลท่ีมีจักขุและฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  จักขายตนะ 
กําลังดับ   และฆานายตนะก็กาํลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะกําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                             
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  จักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลังตาย  ฆานา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลท่ีมีฆานะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     ฆานา- 
ยตนะกําลังดับ   และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-   

         [๕๒๓]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,     รูปายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                                      
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย รูปายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   รูปายตนะกําลังดับ   และ 
จักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๒๔]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช.                                                      
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได   จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย  มนายตนะ    
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา  
นั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   มนายตนะกําลังดับ   และ 
จักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๒๕]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย      ธมัมายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน         แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  ธัมมายตนะกําลังดับ  และจักขา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ  
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                                         ฆานายตนมลู  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๒๖]   ฆานายตนะกําลังดับใด,    รูปายตนะกําลัง  
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได   ฆานะเกิดไมไดเหลานั้นกําลังตาย   รูปา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลานั้นกําลังตาย   รูปายตนะกําลังดับ 
และฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๒๗]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,      ฆานายนะก็กําลัง   
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได    ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย     มนา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    บคุคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลานั้นกําลังตาย   มนายตนะกําลังดับ 
และฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
   

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๒๘]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย    ธัมมายตนะกําลังดับ  
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แกบุคคลเหลาน้ัน         แตฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย      ธัมมายตนะกําลังดับ    และ   
ฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ   ธัมมายตนมูล ี
                                      ฆานายตนมูล   จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๒๙]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  มนายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                    
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได   แตจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย   รูปา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน      บุคคลท่ีมีรูปะและจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    รปูายตนะ 
กําลังดับ   และมนายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   รูปายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย       มนายตนะกําลังดับ   
แกบุคคลเหลาน้ัน แตรูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ที่มีรูปะและจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   มนายตนะกําลังดับ    และรูปา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ   รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี 
  

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี  :- 
         [๕๓๐]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  ธัมมายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  รูปายตนะก็กําลังดับ 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย     ธมัมายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตรปูายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล  
ที่มีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   ธัมมายตนะกําลังดับ    และรปูายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ  
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                                          มนายตนมูล   

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [ ๕๓๑ ]   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                    
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย         ธัมมายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน          แตมนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลานั้นกําลังตาย    ธัมมายตนะกําลังดับ    และมนา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี            
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                         ปุคคลวาระ  จบ 
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                                        โอกาสวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๕๓๒]  จักขายตนะกําลังดับในภูมิใด,  ฯลฯ  (ในอุปปาทวาระ 
ก็ดี  นโิรธวาระก็ดี       อุปปาทนิโรธวาระก็ดี   คําวา  ในภูมิใด   เปนเชน 
เดียวกันในบททั้งปวง ) 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนะมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๓๓]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       โสตา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?       
         จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ    ฆานายตนะ    รูปายตนะ    มนายตนะ 
ธัมมายตนะก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ( พึงขยายคําวา  แกบุคคลใดในภูมิใด   ใหพิสดารเชนเดียวกัน ) 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                              ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                             ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๓๔]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     โสตายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     โสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตโสตายตนะกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลที่จักขุและ 
โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ  และ 
โสตายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีโสตะเกิดไมได  จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     โสตา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น   แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,      เม่ือบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    บุคคลท่ีโสตะและ 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     โสตายตนะไมใชกําลังดับ     และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๕๓๕]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได   ฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีจักขุและ 
ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ     และ 
ฆานายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได   จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น     แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บุคคลท่ีฆานะและ 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     ฆานายตนะไมใชกําลังดับ     และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี
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จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :-  

         [๕๓๖]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได     รูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิด 
ไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ    และรปูายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                                     
         ก็หรือวา     รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนะมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๓๗]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      มนายตนะ   
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได      จิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย      จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีจิตเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ   และมนายตนะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๓๘]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย   จักขายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,    เมื่อ 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิด   จักขายตนะไมใชกําลังดับ   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                         จักขายตนมูล  จบ  
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                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๕๓๙]  ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?                                     
         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได    รูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น     แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิด 
ไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังดับ    และรปูายตนะ  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ    
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนะมูลี  
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๔๐]  ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได      จิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย    ฆานา-      
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังดับ   และมนายตนะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๔๑]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีฆานะไมไดเหลาน้ันกําลังตาย       ฆานายตนะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น      แตธมัมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  
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เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิด     ฆานายตนะไมใชกําลังดับ  และ    
ธัมมายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.    
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๔๒]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,         มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย     รปูายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,     เมื่อ 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิด     รปูายตนะไมใชกําลังดับ      และมนา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย  มนายตนะไมใชกําลังดับ  
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตรปูายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิด   มนายตนะไมใชกําลังดับ  และรูปายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ   มมายตนมูลี :-  

         [๕๔๓]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,        ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย    รปูายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตธัมมายตนะกําลังแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อ 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังเกิด     รปูายตนะไมใชกําลังดับ    และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                         รูปายตนมูล  จบ  
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                                         มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๔๔]   มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตาย  มนายตนะไมใชกําลังดับ  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตธมัมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิด     มนายตนะไมใชกําลังดับ    และธมัมายตนะ   
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะ  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๕๔๕]  จักขายตนะไมใชกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๕๔๖]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
         ( คําวา   แกบุคคลใดก็ดี     แกบคุคลใดในภูมิใดก็ดี     เปนเชน 
เดียวกัน ) 
                                     จักขายตนมูล จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                            ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๔๗]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใด,   โสตายตนะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?                                                    
         ใช. 
         อตีตปุจฉาในอุปปาทวาระก็ดี    ในนิโรธวาระก็ดี    ในอุปปาท- 
นิโรธวาระก็ดร   แมในอนุโลมและปจจนิกก็เชนเดียวกัน               
                       จบ จักขายตนมูละ  โสตายตนะมูลี 
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                        อตีตวาระ จบ  
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                                   อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                           ปุคคลวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๔๘]  จักขายตนะจักดับแกบุคคลใด,     โสตายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๕๔๙]  จักขายตนะจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคล   
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี      จักขายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตฆานายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากน้ัน  จักขายตนะจักดับ และ 
ฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๕๐]   จักขายตนะจักดับแกบุคคลใด,       รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนนะ   ฯ ล ฯ    ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๕๑]   จักขายตนะจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี      บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้น     แตจักขายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีนอกจากนั้น     ธัมมายตนะจักดับ     และ  
จักขายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนะมูละ  รูปายตนมูลี :- 
         [๕๕๒]   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็จักดับ  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลัง  
ตายก็ดี      รปูายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น  รปูายตนะจักดับ    และ 
ฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                      
                         จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๕๓]   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                                     
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรปาวจรภูมิก็ดี  อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ    แลวจัก  
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ปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคล   
เหลาน้ัน   แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอก 
จากน้ัน   ธัมมายตนะจักดับ    และฆานายตะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
            จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูล ี
                                       ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๕๔]   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,.     รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี       บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปภูมิ    แลวจักปรินพิพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้น     แตรูปายตนะไมใชจักดับแก  
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บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีนอกจากน้ัน    ธัมมายตนะจักดับ    และรูปา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                                              
            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ 
 
                                           มนายตนมลู 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๕๕]   มนายตนะจักดับแกบุคคลใด,      ธัมมายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจัดับแกบุคคลใด,  มนายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ 
                                                                                                                                                                                
 .                                                                                                                                                                               
.    
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                                       โอกาสวาระ  
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๕๕๖]   จักขายตนะจักดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                  จักขายตนมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ   จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๕๗]   จักขายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสตายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ    ฆานายตนมูลี :-  

         [๕๕๘]   จักขายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    ฯ ล ฯ    บุคคลท่ีเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิ   ฯ ล ฯ 
         ก็หรือวา    ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         จักขายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      รูปายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.                                                                  
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                                   
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     ฯ ล ฯ     บุคคลท่ีเกิดอยูใน   
ปญจโวการภูมิ   ฯ ล ฯ                                                           
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         จักขายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  ฯ ล ฯ  บุคคลท่ีเกดิอยูในปญจโวการ 
ภูมิ ฯ ล ฯ 
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         จักขายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปภูมิ ฯลฯ 
บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ ฯ ล ฯ 
                        จบ   จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล   จบ  
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                                     ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๕๙]   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    ฯ ล ฯ    บุคคลท่ีเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิ   ฯ ล ฯ 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ           
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ฯ ล ฯ  บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฯ ล ฯ                                 
                        จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ      บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ฯ ล ฯ   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ฯ ล ฯ 
                      จบ    ฆานายตนมูละ   ธมัมายตนมูล ี
                                    ฆานายตนมูล   จบ 
 
                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๖๐]   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      มนายตนะก็ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ฯ ล ฯ  บคุคลท่ีเกิดอยูในปญจ- 
โวการภูมิ ฯ ล ฯ  
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         ก็หรือวา  มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  ฯ ล ฯ  บุคคลท่ีเกดิอยูในปญจโวการ- 
ภูมิ   ฯ ล ฯ                                                                               
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ  ฯ ล ฯ  บุคคลท่ีเกดิอยูในปญจโวการ- 
ภูมิ  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  ฯลฯ 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ 
                                                                                                                                                                                



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 561 

                                         มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๖๑]   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ   ฯ ล ฯ  บคุคลท่ีเกิดอยูในจตุ- 
โวการภูมิ   ปญจโวการภูมิ    ธัมมายตนะจักดับ    และมนายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงขยายอนาคตปุจฉาไวในอุปปาท-  
วาระ   ซึ่งประกอบดวยคําวา  ยสฺส   ( แกบุคคลใด  )   และ  ยตฺถ   ( ใน 
ภูมิใด )   ฉันใด   แมในนิโรธวาระ   พึงขยายใหพิสดารฉันนั้น. 
                          จบ  มนายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                                 อนาคตวาระ  อนุโลม   จบ  
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                                  อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๖๒]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      โสตายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๕๖๓]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,       ฆานายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลัง  
ตายก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตจักขายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในปญจโวการ 
ภูมิก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรปูภูมิก็ดี    บคุคลเหลาใดจักเกิดใน 
อรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ฆานายตนะ 
ไมใชจักดับ   และจักขายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๖๔]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         หรือวา  รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๖๕]  จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด, มนายตนะ ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี       บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี     จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตธัมมายตนะจักดับ  
แกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน     จักขายตนะ 
ไมใชจักดับ    และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.            
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
            จบ จักขายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๖๖]  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานใน 
ปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรปูภูมิก็ดี    บคุคลเหลาใด 
จักเกิดในอรูปภูมิ      แลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ฆานายตนะไมใชจักดับ     และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      รูปายตะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๖๗]   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด, มนายตนะ  ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ    แลวจัก 
ปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น     แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคล  
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เหลาน้ันกําลังปรินิพพาน   ฆานายตนะไมใชจักดับ     และธัมมายตนะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                                                       
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ฆานายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?                                                
         ใช.                                                                            
          จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                          รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๖๘]   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอรูปภูมิก็ดี      บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย  
ก็ดี      รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตธัมมายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน     รปูายตนะ 
ไมใชจักดับ    และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   รูปายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?  
         ใช. 
            จบ รปูายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                     รปูายตนมูล  จบ 
 
                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๖๙]   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   มนายตนะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                    มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคลวาระ   จบ  
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                                      โอกาสวาระ 
                                     จกัขายตนมูล  

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๕๗๐]   จักขายตนะไมใชจักดับในภูมิใด,  ฯลฯ 
                                  จักขายตนมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ 
 
                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๗๑]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสตา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๕๗๒]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ฆานา-    
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ     ฆานยตนะไมใชจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจักขายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี ฆานา- 
ยตนะไมใชจักดับ  และจักขายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี
      

จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๕๗๓]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    จักขายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใชจักดับ   และรปูายตนะก็  
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                               
         หรือวา  รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, จักขายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๗๔]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ      จักขายตนะไมใชจักดับ  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชจักดับ  และมนายตนะก็ไมใชจักดับ  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๗๕]   จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        เมื่อบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังปรินิพพาน  จักขายตนะไมใชจักดับ และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                      จบ   จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๗๖]   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น.  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ        ฆานายตนะไมใช  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,        เม่ือบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชจักดับ      และรูปายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                              
         หรือวา รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๗๗]   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปวจรภูมิก็ดี      ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      เมื่อบุคคลเหลาน้ัน   
กําลังปรินิพพานก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ฆานายตนะ 
ไมใชจักดับ   และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

ฆานายตมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๗๘]   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลัง 
แกนิพพาน    ฆานายนะไมใชจักดับ    และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล  จบ  
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                                        รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๕๗๙]   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ       รูปายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพาน     รปูายตนะไมใชจักดับ 
และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.    
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     มนายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน  มนายตนะไมใชจักดับ 
และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๘๐]   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอรปูภูมิ        รูปายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน  รูปายตนะไมใชจักดับ 
และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๘๑]   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา-  
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     มนายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลา  
นั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน    มนายตนะไมใช 
จักดับและธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด     มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      มนายตนมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ จบ 
                               อนาคตวาระ  ปจจนิก จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๘๒]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  โสตายตนะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะเคยดับแกบุคคลใด    จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   โสตายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย       โสตายตนะเคยดับ       และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ ฯ ล ฯ  รูปายตนะ มนายตนะ  
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๘๓]  จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ 
รูปายตนะ   มนายตนะ   ธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?                                                    
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ธมัมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้น    แตจักขา-    
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น       บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย      ธัมมายตนะเคยดับ       และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน.                                                                      
    จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนะ 
                                         ธัมมายตนมูล ี
                                      จักขายตนมูล  จบ  
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                                          ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนะ  ฯ ล ฯ  มนายตนะ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๘๔]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   รูปายตนะ   ฯ ล ฯ 
มนายตนะ  ธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ธมัมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย     ธัมมายตนะเคยดับ      และฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
   จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนะ  ฯ ล ฯ  มนายตนะ  ธัมมายตนมูล ี
                                      ฆานายตนมูล  จบ  
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                                        รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๘๕]  รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะ  ฯ ล ฯ   
ธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ธมัมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย       ธัมมายตนะเคยดับ      และรูปายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
           จบ  รปูายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ    ธัมมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๘๖]   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,      ธัมมายตนะก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใด,     มนายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ธมัมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้น    แตมนา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,        บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย       ธัมมายตนะเคยดับ      และมนายตนะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                        จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี    
                                    มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคลวาระ   จบ  
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                                        โอกาสวาระ   
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๕๘๗]   จักขายตนะกําลังดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ    จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๘๘]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     โสตา- 
ยตนะก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ  จักขายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตโสตายตนะไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังตาย  
จักขายตนะกําลังดับ      และโสตายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.  
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         ก็หรือวา   โสตายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    โสตายตนะเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกาํลังตาย     โสตายตนะเคยดับ     และจักขายตนะก็ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๕๘๙]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในรูปาวจรภูมิ   จักขายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น, บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังตายในกามาวจรภูมิ จักขายตนะ 
กําลังดับ   และฆานายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น        แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังตายในกามาวจรภูมิ   ฆานายตนะเคยดับ   และ 
จักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๕๙๐]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ  จักขายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตรูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดกําลังตาย  จักขา- 
ยตนะกําลังดับ   และรูปายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ  
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ก็ดี  รูปายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใช  
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  รูปายตนะเคยดับ และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๙๑]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ จักขายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตมนายตนะไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันท่ีมีจักขุเกิดไดกําลังตาย 
จักขายตนะกําลังดับ และมนายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  
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มนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  
มนายตนะเคยดับ       และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
นั้น. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ    ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๙๒]    จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ จักขายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตธัมมายตนะไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดกําลังตาย 
จักขายตนะกําลังดับ      และธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
 ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตจักขา-  
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ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได 
เหลาน้ันกําลังตาย     ธัมมายตนะเคยดับ     และจักขายตนะก็กําลังดับแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู  :- 
         [๕๙๓]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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รูปายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       บคุคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลานั้นกําลัง  
ตาย     รูปายตนะเคยดับ      และฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.   
                             จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๕๙๔]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มนายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในถามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี     มนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น       แตฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   มนายตนะเคยดับ  และฆานา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๕๙๕]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได 
เหลาน้ันกําลังตาย     ธัมมายตนะเคยดับ     และฆานายตนะก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูล 
                                      ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                          รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๕๙๖]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ี   
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี        รปูายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตมนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคล  
นอกจากน้ันที่กําลังตายในปญจโวการภูมิ       รูปายตนะกําลังดับ    และ 
มนายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   มนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       เมื่อบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังตายในปญจโวการภูมิ   มนายตนะเคยดับ  และรูปายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๙๗]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   รปูายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตธัมมายตนะไมใชเคยดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากนั้นที่มีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  รูปายตนะกําลังดับ และธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได 
เหลาน้ันกําลังตาย ธัมมายตนะเคยดับ และรูปายตนะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูล 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๕๙๘]   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   มนายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตธัมมายตนะไมใชเคยดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย มนายตนะกําลังดับ และธัมมายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      นายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีจิตเกิดได 
เหลาน้ันกําลังตาย     ธัมมายตนะเคยดับ     และมนายตนะก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                            จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                           ปจจุปปนนาตีตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                             ปจจุปปนนาตีตาวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๕๙๙]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    โสตายตนะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๐๐]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะ 
ฯ ล ฯ   รูปายตนะ   มนายตนะ    ธัมมายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน 
ในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เคยดับ. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
         ไมมี. 
 จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนะ 
                                       ธัมมายตนมูล ี
                                    จักขายตนมูล  จบ 
 
               ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล 

ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๐๑]   ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,       มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
 จบ   ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปายตนะ   มนายตนมุละ   ธัมมายตนมูล ี
              ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ  
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๖๐๒]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ   จบ 
 
                                        ปุคคโลกาสวาระ 
                                          จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๐๓]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี      บคุคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตโสตายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ี  
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะ 
ไมใชกําลังดับ      และโสตายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.  
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         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   โสตายนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตจักขายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ด ี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
โสตายตนะไมใชเคยดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๖๐๔]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมไดเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.      บุคคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี      บุคคลท่ีเกดิอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลัง 
ดับ    และฆานายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในรูปาวจรภูมิ      ฆานายตนะไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี     บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิกด็ี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี ฆานายตนะไมใช 
เคยดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๐๕]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตรูปา- 
ยตนะเคยดับแกบุคคล  เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
และรูปายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   รปูายตนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตจักขายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะไมใชเคยดับ   และจักขายตนะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                            จบ   จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 
    

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๐๖]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมใชกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี         บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนายตนะเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ    และ 
มนายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ   มนายตนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตจักขายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมกิ็ดี    มนายตนะไมใชเคยดับ    และจักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๐๗ ]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
สุทธาภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังดับ     และธมัมายตนะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ ธัมมายตนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตจักขายตนะกําลังดับแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ ธัมมายตนะ 
ไมใชเคยดับ      และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                      จบ   จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
  
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๐๘]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?          
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรูปายตนะ 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
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บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับ  และรปูายตนะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานา-   
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๐๙]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ัน  กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูอรูปาวจรภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น  แตมนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคล 
ที่เกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ฆานา- 
ยตนะไมใชกําลังดับ       และมนายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา-   
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๑๐]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา-  
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี       ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังดับ     และธัมมายตนะก็ไมใช  
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                   
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.                                                                                                       
                           จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                        ฆานายตนมูล  จบ  
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                                         รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๑๑]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี      บคุคลท่ีเกิด  
อยูในอรูปภูมิก็ดี      รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตมนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปายตนะไมใช 
กําลังดับ   และมนายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      รูปา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ี 
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนา- 
ยตนะไมใชเคยดับ        และรูปายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                              จบ  รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๑๒]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
สุทธาวาสภูมิ     รูปายตนะไมใชกําลังดับ และธัมมายตนะก็ไมใชเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูป-   
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ?   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ  ธัมมายตนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  ธัมมายตนะไมใช 
เคยดับ   และรูปายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๑๓]  มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
        เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี        บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี        มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตธัมมายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ี 
กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    มนายตนะไมใชกําลังดับ    และธมัมายตนะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
        ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
        เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ ธัมมายตนะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ  ธัมมายตนะไมใช 
เคยดับ    และมนายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                            ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                           ปุคคลวาระ 
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ    โสตายตนมูลี :- 
         [๖๑๔]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   โสตายตนะก็จักดับ   
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี    จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตโสตายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลัง 
ตาย   จักขายตนะกําลังดับ    และโสตายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี       โสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้น      แตจักขายตนะ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย 
โสตายตนะจักดับ    และจักขายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :-  

         [๖๑๕]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,  ฆานายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น   แตฆานา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,       บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิด  
ไดเหลาน้ันกําลังตาย   จักขายตนะกําลังดับ     และฆานายตนะก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
                         จบ   จักขายตนมูละ  ฆานายตนะมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๑๖]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตรูปายตนะไมใชจักดับ  
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แกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลัง  
ตาย   จักขายตนะกําลังดับ    และรูปายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ    ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๑๗]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      จักขา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  จักขา- 
ยตนะกําลังดับ    และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                                           
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได  
กําลังตายก็ดี   ฯ ล ฯ   บุคคลที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย ฯ ล ฯ  
          จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธมัมายตนมูลี 
                                        จักขายตนมูล  จบ  
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                                      ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู:- 
         [๖๑๘]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรนิิพพาน     บคุคลเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี     ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตรูปายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  ฆานายตนะกําลังดับ และรปูายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานายตนะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลานั้นกําลังตาย 
รูปายตนะจักดับ   และฆานายตนะก็กําลังดับแกบุคคลน้ัน. 
                             จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี 
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ฆานายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๑๙]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,   มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ฆานายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  ฆานายตนะกําลัง 
ดับ   และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                                
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด    ฯ ล ฯ 
               จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯลฯ ธมัมายตนมูลี 
                                        ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                            รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๒๐]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ รปูายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  
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บุคคลนอกจากนั้นที่มีรูปะเกิดไดเหลานั้นกําลังตาย    รูปายตนะกําลังดับ 
และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลท่ีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย  ธัมมา- 
ยตนะจักดับ    และรูปายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
             จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ   ฯลฯ   ธัมมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๒๑]   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,       ธัมมาก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน        มนายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น    แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล  
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นอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     มนายตนะกําลังดับ   และ  
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                                         
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,    มนายตนะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                                         
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได  
กําลังตายก็ดี   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมนายตนะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย ธัมมา- 
ยตนะจักดับ   และมนายตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี  
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                         โอกาสวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๖๒๒]   จักขายตนะกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ  
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                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูล   โสตายตนมูลี :- 
         [๖๒๓]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       โสตา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      จักขา-   
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตโสตายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย จักขายตนะกําลังดับ  และโสตายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี      โสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   โสตายตนะจักดับ    และจักขา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๖๒๔]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคล  
ที่กําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี    จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล 
นอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิ       จักขา- 
ยตนะกําลังดับ   และฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด    ฯ ล ฯ 
                        จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี 
         ( สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกวาระ ๓ ไวพิสดาร  แม 
ในอดีตกับปจจุบันฉันใด     แมวาระนี้     บัณฑิตก็พึงจําแนกใหพิสดาร 
ฉันนั้น)         
                                                 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๒๕]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,        รปูา-    
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      จักขา-  
ยตนะกําลังแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตรูปายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ันที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  จักขายตนะกําลังดับ  และรปูายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด    ฯ ล ฯ 
                            จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๒๖]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      จักขา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมนายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  จักขายตนะกําลังดับ และมนายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด   ฯลฯ 
                            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๒๗]   จักขายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     จักขา- 
ยตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตธัมมายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย   จักขายตนะกําลังดับ     และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี       ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมี 
จักเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     ธัมมายตนะจักดับ         และจักขายตนะก็ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                          
                         จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       จักขายตนมูล  จบ  
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                                         ฆานายตนมลู  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๒๘]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,         รูปา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?     
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ฆานายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตรูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,           บุคคลนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  ฆานายตนะกําลังดับ  และรปูายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ฯลฯ,  บุคคล 
ก็กําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  ฯ ล ฯ 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๒๙]   ฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนายตนะ 
ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ฆานายตนะ  
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตธัมมายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,        บุคคลนอกจากน้ันที่มีฆานะเกิดไดเหลา  
นั้นกําลังตาย    ฆานายตนะกําลังดับ    และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด    ฯ ล ฯ   
              จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯลฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                       ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ    มนายตนมูลี :- 
         [๖๓๐]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                              
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคล 
ที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     รปูายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น แตมนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล  
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นอกจากน้ันที่กําลังตายในปญจโวการภูมิ      รูปายตนะกําลังดับ      และ  
มนายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด    ฯ ล ฯ 
                          จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๓๑]   รูปายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ รปูายตนะ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตธัมมายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังตาย  รูปายตนะกําลังดับ  และธมัมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รปูายตนะ 
ก็กําลังดับ  แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตรูปา-  
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได  
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เหลาน้ันกําลังตาย     ธัมมายตนะจักดับ      และรูปายตนะก็กําลังดับแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.                                             
                           จบ   รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ 
 
                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๓๒]   มนายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน        มนายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ันที่มีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   มนา- 
ยตนะกําลังดับ   และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด     มนายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?        
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี       ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตมนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจิต   
เกิดไดเหลานั้นกําลังตาย   ธัมมายตนะจักดับ   และมนายตนะก็กําลังดับ 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๓๓]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสตายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับ   และโสตายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี   โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,          ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ    โสตา- 
ยตนะไมใชจักดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๖๓๔]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิดในรูปาวจร 
ภูมิก็ดี ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
และฆานายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ     ในอรปูาวจรภูมิ      แลวจักปรนิิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ปจฉิมภวิกบุคคลกําลังเกิด  
ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี ฆานายตนะ 
ไมใชจักดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๖๓๕]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ  
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   จักขา-  
ยตนะไมใชกําลังดับ  รูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                         
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี    รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,       ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ รปูายตนะ  
ไมใชจักดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๓๖]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       มนายตนะ 
ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตธัมมา-  
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
จักขายตนะไมใชกําลังดับ  และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน   บคุคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ ธมัมายตนะไมใชจักดับ 
และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
             จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                        จักขายตนมูล  จบ  
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                                        ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๓๗]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ  
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตรูปายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี  
ปจฉิมภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับ  และ 
รูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็ไม 
ใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลเ 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตาย   
ก็ดี    รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี       รูปายตนะไมใชจักดับแก    และ 
ฆานายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๓๘]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      มนายตนะ 
ฯลฯ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี ใน 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังดับ   และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ   ธัมมายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ธัมมา-  
ยตนะไมใชจักดับ   และฆานายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯลฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล  จบ  
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                                       รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ   มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๓๙]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,         มนายตนะ 
ฯลฯ  ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น  แตธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ    รูปา- 
ยตนะไมใชกําลังดับ   และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็ไม 
ใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน  บคุคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ  ธมัมายตนะไมใชจักดับ 
และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
            จบ   รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๔๐]   มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      มนายตนะก็ 
ไมใชกําลังแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ. 
                        จบ  มนายนตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                    มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ 
 
                                        โอกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๖๔๑]   จักขายตนะไมใชกําลังดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 630 

                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๔๒]   จักขายตนะไมใชกําลังแกบุคคลใดในภูมิใด, โสตา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี             จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตโสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญสัตตภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อรูปภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังดับ    และโสตายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา-  
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพานในปญจโวการภูมิ   โสตา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   โสตายตนะไมใชจักดับ  และจักขายตนะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๖๔๓]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆา- 
นายตะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิด  
ไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี จักขายตนะไมใชกําลังดับ  และฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
กําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคล 
ที่กําลังเกิดในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชจักดับ  และจักขายตนะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๖๔๔]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
 ก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตรูปายตนะ 
จัก ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   จักขา-    
ยตนะไมใชกําลังดับ และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ รปูายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตจักขายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ   รูปายตนะไมใช 
จักดับ   และจักขายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๖๔๕]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี        บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตมนายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ  
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังดับ 
และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ  มนายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตจักขายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อบุคคลเหลานั้นกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนายตนะไมใชจักดับ  และจักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๔๖]   จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในอรูปภูมิ   จักขายตนะไมใชกําลังดับ  และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ   ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจักขายตนะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ  ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับ         และจักขายตนะก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                             จบ   จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                           จักขายตนมูล  จบ  
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                                        ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๔๗]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตรูปายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   บคุคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจร 
ภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับ   และ 
รูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิ        ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ    รูปายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตฆานายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  รปูายตนะไมใชจักดับ   และฆานายตนะก็ไมใช 
กําลังแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี 
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ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๖๔๘]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  และ 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกดิอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูนินั้น       แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังดับ   และมายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                             
         ก็หรือวา  มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานา-   
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ   มนายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตฆานายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิ  ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใช 
จักดับ  และฆานายตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๔๙]   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แต 
มายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังดับ  และ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ธัมมายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตฆานายตนะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี     ใน 
อรูปาวจร   ธมัมายตนะไมใชจักดับ  และฆานายตนะก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล   จบ  
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                                      รปูายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๕๐]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปายตนไมใช 
กําลังดับ   และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิกด็ี  มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น     
ในภูมินั้น   แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี      บคุคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  
มนายตนะไมใชจักดับ   และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                                                  
                             จบ  รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๕๑]   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
กําลังตายก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในอรูปภูมิ   รูปายตนะไมใชกําลังดับ   และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรปูายตนะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ 
ธัมมายตนะไมใชจักดับ  และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                             จบ  รปูายตนมูละ   ธัมมายตนมูล ี
                                          รูปายตนมูล   จบ  
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                                       มนายตนมูล  

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๕๒]   ธัมนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น,  ใชไหม  ? 
         จักดับ.                                                           
         ก็หรือวา   ธัมมายตนไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         กําลังดับ.                                                                     
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม                          
                                        ปุคคลวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๕๓]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใด,     โสตายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลเกิดยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ    แลว 
จักปรินิพพานบุคคลเหลาน้ัน   กําลังตายก็ดี    จักขายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตโสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอก 
จากน้ัน   จักขายตนะเคยดับ   และโสตายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,       จักขายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๖๕๔]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   ปจฉิม-  
ภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจัก  
เกิดในรูปาวจรภูมิ       อรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินพิพานบุคคลเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี     จักขายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตฆานายตนะ  
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากน้ัน  จักขายตนะเคยดับ 
และฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.                                 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ    
         ใช. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๕๕]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใด,  รูปายตนะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิม- 
ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลว 
จักปรินิพพานบุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตรูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีนอกจาก 
นั้น   จักขายตนะเคยดับ   และรูปายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด    ฯ ล ฯ  
         ใช. 
                        จบ  จักขายตนมูละ   รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี  :- 
         [๖๕๖]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน จักขายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     บคุคลท่ีนอก 
จากน้ัน   จักขายตนะเคยดับ  และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
           จบ จักขายตนมูละ   มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล   จบ 
                                        ฆานายตนมูล 
ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูลี :- 
         [๖๕๗]   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี ปจฉิม-  
ภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลว 
จักปรินิพพานบุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคล    
เหลาน้ัน  แตรูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีนอกจาก 
นั้น   ฆานายตนะเคยดับ   และรูปายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ                    
         ใช. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี  :- 
         [๖๕๘]   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน        ฆานายตนะเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ี    
นอกจากน้ัน      ฆานายตนะเคยดับ     และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ                      
         ใช. 
              จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯลฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                        ฆานายตนมูล  จบ  
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                                         รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๕๙]   รูปายตนะเคยดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ     ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน   รูปายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอก 
จากน้ัน   รูปายตนะเคยดับ   และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด   ฯล ฯ 
         ใช. 
           จบ รปูายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี 
                                    รปูายตนมูล  จบ 
 
                                       มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๖๐]    มนายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน    มนายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีนอกจาก  
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นั้น   มนายตนะเคยดับ   และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด    ฯ ล ฯ  
         ใช. 
                       จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                   มนายตนมูล  จบ 
                                   ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                      โอกาสวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  ฯลฯ 
         [๖๖๑]    จักขายตนะเคยดับในภูมิใด,  ฯลฯ 
                                  จักขายตนมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ  
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                                        ปุคคโลกาสวาระ  
                                          จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๖๖๒]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   โสตายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     จักขา- 
ยตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตโสตายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการ- 
ภูมิ  จักขายตนะเคยดับ      และโสตายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    โสตายตนะจักดับ    
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   โสตา- 
ยตนะจักดับ   และจักขายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-   
         [๖๖๓]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   
แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีนอก 
จากท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขายตนะเคยดับ   และฆานายตนะก็จัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๖๔]   จักขายตนเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     จักขา- 
ยตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตรูปายตนะไมใชจักดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการ-  
ภูมิ        จักขายตนะเคยดับ       และรปูายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิกด็ี   รปูายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีนอกจาก 
นั้นที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รูปายตนะจักดับ   และจักขายตนะก็เคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๖๖๕]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?          
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      จักขา- 
ยตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการ-  
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ภูมิ      จักขายตนะเคยดับ      และมนายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น.   
         ก็หรือวา    มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขา- 
ยตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีนอกจากน้ัน 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    มนายตนะจักดับ    และจักขายตนะก็เคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                
                           จบ  จักขายมูละ   มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๖๖]   จักขายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ    
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                                 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     จักขา- 
ยตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการ- 
ภูมิ     จักขายตนะเคยดับ      และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ธัมมายตนะจักดับ 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น          แตจักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ 
ธัมมายตนะจักดับ  และจักขายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.   
                        จบ  จักขายตนมูละ   ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๖๗]   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ฆานายตนะ 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตรูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ ฆานา- 
ยตนะเคยดับ   และรูปายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ  
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                               
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ      รปูายตนะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    รูปายตนะจักดับ  และ 
ฆานายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๖๘]   ฆานายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ  
ฯ ล ฯ  ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ฆานายตนะ   
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ ฆานา- 
ยตนะเคยดับ   และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชเคย  
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   ธัมมา- 
ยตนะจักดับ   และฆานายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
          จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                    ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๖๙]   รูปายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตมนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคล 
นอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    รูปายตนะเคยดับ   และมนา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี    มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตรูปา-  
ยตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกจากน้ัน    
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    มนายตนะจักดับ     และรูปายตนะก็เคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๗๐]   รูปายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                                   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ รปูายตนะ 
เคยคับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  รูปายตนะเคยดับ   และธมัมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                         
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รปูายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                               
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตรูปา-  
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ยตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลนอกจากน้ัน  
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ธัมมา- 
ยตนะจักดับ   และรูปายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ  รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     รปูายตนมูล  จบ 
 
                                       มนายตนมูล 

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๗๑]   มนายตนะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน   มนายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูนินั้น    แตธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี    มนายตนะเคยดับ      และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี       ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตมนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลนอกจาก 
นั้นที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี    ในปญจโวการภูมิก็ดี    ธัมมายตนะจัก  
ดับ   และมนายตนะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี  
                                         มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                             อตีตานาคตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                             อตีตนาคตวาระ  ปจจนิก     
                                       ปุคคลวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  :- 
         [๖๗๒]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา      โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
         เคยดับ. 
                       จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ 
ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๗๓]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ฯล ฯ   รูปายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนมูลีก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม  ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา      ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         เคยดับ. 
   จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ   รูปายตนะ   มนายตนะ  
                                        ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปายตนะ  มนายตนมูล 

ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ  รูปายตนะ มนายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๗๔]   ฆานายตนะ    ฯ ล ฯ    รูปายตนะ    มนายตนะไมใช 
เคยดับแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา      ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                          
         เคยดับ. 
   จบ  ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ   รูปายตนะ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
               ฆานายตนะ   ฯ ล ฯ  รูปายตนะมนายตนมูล  จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๖๗๕]   จักขายตนะไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ    จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๗๖]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    จักขายตนะไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตโสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวุาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะ 
ไมใชเคยดับ   และโสตายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
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         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา-   
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ      โสตา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขายตนะเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิกด็ี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
โสตายตนะไมใชจักดับ  และจักขายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :- 
         [๖๗๗]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี  
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น     แตจักขายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ี  
อยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิดี    บุคคล 
เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชจักดับ  และจักขายตนะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๗๘]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    จักขายตะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขา- 
ยตนะไมใชเคยดับ       และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ รปูายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะเคยดับแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคล  
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะไมใชจักดับ    และจักขายตนะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                          
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๗๙]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?              
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลที่กําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใชเคยดับ    และมนายตนะ  
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     มนา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะเคยดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี  
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี    มนายตนะไมใชจักดับ      และจักขายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๘๐]   จักขายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลา-  
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ี 
กําลังนิพพานในอรูปภูมิก็ดี จักขายตนะไมใชเคยดับ  และธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะเคยดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี   
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี     ธัมมายตนะไมใชจักดับ    และ 
จักขายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                           จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                        จักขายตนมูล  จบ 
 
                                           ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๘๑]   ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปา-  
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    ฆานายตนะไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู  
ในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชเคยดับ    และรปูายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ    รูปายตนะ  
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    รปูายตนะไมใชจักดับ    และฆานายตนะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๘๒]   ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตมนายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชเคยดับ  และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ   มนายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะเคยดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี   ใน 
อรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใช 
จักดับ   และฆานายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี 
  

ฆานายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๘๓]   ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชเคยดับ   และธัมมานตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                            
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ  ธัมมายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะเคยดับแกบุคคล  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 667 

เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิก็ดี    ใน  
อรูปาวจรภูมิก็ดี    ธัมมายตนะไมใชจักดับ   และฆานายตนะก็ไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล   จบ 
 
                                           รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๖๘๔]   รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา-  
ยตนะก็ไมไชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี   รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในสุทธวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะ 
ไมใชเคยดับ  และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล   
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    แตรูปายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิ 
ก็ดี      มนายตนะไมใชจักดับ      และรูปายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                             จบ  รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๘๕]   รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี  รูปายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน 
ในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บคุคลท่ีกําลังปรนิิพพานในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะ 
ไมใชเคยดับ  และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ     ธัมมา-  
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปายตนะเคยดับแก 
บุคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในอรูปภูมิก็ดี     ธัมมายตนะไมใชจักดับ  และ 
รูปายนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ 
 
                                          มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๘๖]   มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี มนายตนะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานในสุทธาวาสภูมิ   มนายตนะไมใชเคยดับ   และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา-  
ยตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพาน   ธัมมายตนะไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนายตนะเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิ  ธัมมายตนะไมใชจักดับ 
และมนายตนะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                                         นิโรธวาระ   จบ  
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                                       อุปปาทนิโรธวาระ  
                                  ปจจุปปนนวาระ อนุโลม 
                                           ปุคคลวาระ 
                                          จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๘๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   โสตายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ไมใช   ฯ ล ฯ 
                           จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ ฯลฯ  รูปายตน  มนายตนะ ธัมมา- 
ยตนมูลี :- 
         [๖๘๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ฆานายตนะ  ฯ ล ฯ 
รูปายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนะก็กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ไมใช.  
         หรือวา   ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช.                                                                     
      จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนะ  ฯลฯ  รูปายตนะ  มนายตนะ 
                                         ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        มนายตนมูล ี

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๘๙]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใด,     มนายตนะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                          จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี       
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 673 

                                        โอกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๖๙๐]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด    ฯ ล ฯ    (คําท่ีกําหนด  
ดวยบทวา  ยตฺถ   ( ในภูมใิด  )  ไมควรประกอบคําวา   โน  ( หามิได ) 
เขาไว.   คําวา ยตฺถ ( ในภูมิใด ) ควรประกอบใหเหมือนกับคําท้ังหลาย 
ที่กําหนดดวยบทวา   ยตฺถ   ( ในภูมิใด )     นอกจากนี้คําท่ีกําหนดดวย 
บทวา   ยตฺถ   ( ในภูมิใด )   ในวาระแมทั้งสาม   เปนเชนเดียวกัน ) 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ   จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี :- 
         [๖๙๑]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดใภูมิใด,        โสตา- 
ยตนะก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา  โสตายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ  
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ไมใช   ฯ ล ฯ                                                                 
                         จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
                                      จักขายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๖๙๒]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมายตนะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?                           
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?                                
         ไมใช. 
                         จบ  มนายตนมูละ ธัมมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                           ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๖๙๓]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสตายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ที่จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีโสตะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิด  และโสตายตนะก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสตายนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด โสตายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล  
ที่โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี    โสตายตนะไมใชกําลังดับ    และจักขายตนะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมลูะ ฆานายตนมูลี :- 
         [๖๙๔]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล  
ที่จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และฆานายตนะก็ไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?       
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ฆานายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ที่ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังดับ    และจักขายตนะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                                            
                          จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๖๙๕]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      รูปายตนะ  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย     จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล 
ที่จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       บุคคลท่ีรปูะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิด  และรูปายตนะก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   รูปายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคล 
ที่รูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี        บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังดับ  และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ   จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 678 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๖๙๖]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                               
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย จักขายตนะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ี 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลานั้นกําลัง 
ตายก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังเกิด     และมนายตนะก็ไมใชกําลังดับ   
แกบุคคลเหลาน้ัน.                                                                   
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?                              
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  มนายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ี 
จิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลัง 
เกิดก็ดี      มนายตนะไมใชกําลังดับ      และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน.                                                                                  
                           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 679 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๖๙๗]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย    จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ี 
จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขายตนไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด      ธมัมายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคล 
ที่จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ธัมมายตนะไมใชกําลังดับ    และ 
จักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                        จักขายตนมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 680 

                                         ฆานายตนมลู  

ฆานายตมูละ  รูปายตนมูลี :- 
         [๖๙๘]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                  
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   ฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ที่ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีรปูะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด   และรูปายตะก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด      รูปายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคล 
ที่รูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังดับ  และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 681 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๖๙๙]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด  
บุคคลเหลานั้น    แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ี 
ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลานั้นกําลัง 
ตายก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด    และมนายตนะก็ไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  มนายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล 
ที่จิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีฆานะเกิดไมไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี  มนายตนะไมใชกําลังดับ  และฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 682 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๗๐๐]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                      
         บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น     แตธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ี  
ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด    ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด  และ 
ธัมมายตนะก็ไมใชกําลังดับ  แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                       
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  ธมัมายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล  
ที่ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด      ธัมมายตนะไมใชกําลังดับ     และ 
ฆานายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 683 

                                        รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๐๑]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังตาย   รูปายตนะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ี  
รูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    บุคคลท่ีจิตเกิดไมไดเหลานั้นกําลัง 
ตายก็ดี    รูปายตนะไมใชกําลังเกิด      และมนายตนะก็ไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     มนายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   มนายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตรปูายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ี 
จิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีรูปะเกิดไมไดเหลานั้นกําลัง 
เกิดก็ดี    มนายตนะไมใชกําลังดับ     และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 684 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๗๐๒]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ      
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย     รูปายตนะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตธัมมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ี  
รูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   รูปายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด      ธมัมายตนะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคล 
ที่รูปะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับ  และรูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี   
                                       รูปายตนมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 685 

                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๐๓]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตาย    มนายตนะไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตธมัมายตนะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ี 
จิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด    มนายตนะไมใชกําลังเกิด     และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   ธัมมายตนะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตมนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ี 
จิตเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ธัมมายตนะไมใชกําลังดับ    และมนา- 
ตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 686 

                                        โอกาสวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๗๐๔]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๗๐๕]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
         คําท่ีกําหนดดวยบทวา  ยสฺส  ( แกบุคคลใด ) ก็ดี   คําท่ีกําหนด  
ดวยบทวา   ยสฺส  ยตฺถ   ( แกบุคคลใดในภูมิใด )  ก็ดี   เชนเดียวกัน.  
                                    จักขายตนมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อตีตวาระ  อนุโลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๐๖]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,  โสตายตนะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะเคยดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช   ฯ ล ฯ 
         ( อตีตปุจฉา ในอุปปาทวาระก็ดี   ในนิโรธวาระก็ดี  ในอุปปาท- 
นิโรธวาระก็ดี   ถึงอนุโลม  ถึงปจจนิกก็ดี   เปนเชนเดียวกัน ) 
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                     อตีตวาระ   จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม 
                                       ปุคคลวาระ  
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๐๗]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,     โสตายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?              
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ    แลวจักปรนิิพพาน       บุคคลเหลานั้นกําลัง 
เกิดก็ดี  โสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีนอกจากนั้น     โสตายตนะจักดับ    และ 
จักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                      
                         จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๗๐๘]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตาย  จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตฆานายตนะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีนอกจากน้ัน   จักขายตนะจักเกิด  
และฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี   ฆานายตะจักดับแกบุคคลเหลานั้น    แตจักขายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอกจากนั้น    ฆานายตนะจักดับ     และ 
จักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๗๐๙]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,      รปูายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม    ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี     รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้น      แตจักขายตนะไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น   รูปายตนะจักดับ   และจักขา- 
ยตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                              
                         จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๑๐]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,  มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิด. 
ในอรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี   ธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลท่ีนอกจากน้ัน 
ธัมมายตนะจักดับ   และจักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
           จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๑๑]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,      รปูายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด      ฆานายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  
บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ       ในอรูปาวจรภูมิ    แลวจักปริ- 
นิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตฆานายตะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,        บุคคลท่ีนอกจากน้ัน 
รูปายตนะจักดับ   และฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.       
                         จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๑๒]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,       มนายตนะ  ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตะจักดับแกบุคคลใด,    ฆานายตนะ  ฯลฯ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                     
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพานก็ดี    ธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตฆานายตะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
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บุคคลท่ีนอกจากน้ัน     ธมัมายตนะจักดับ     และฆานายตนะก็จักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้น. 
            จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูล ี
                                      ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                          รูปายตนมลู 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๑๓]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,       มนายตนะ    ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,      รูปายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี   ธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          บุคคลท่ีนอกจากน้ัน 
ธัมมายตนะจักดับ   และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
              จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ  
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                                        มนายตนมูล  

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๑๔]   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใด,      ธัมมายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,     มนายตนะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด       ธมัมายตนะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น  แตมนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ี 
นอกจากน้ัน       ธัมมายตนะจักดับ        และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๗๑๕]  จักขายตนะจักเกิดในภูมิใด, ฯ ลฯ 
                                  จักขายตนมูล  จบ 
                                  โอกาสวาระ   จบ 
 
                                   ปุคคโลกาสวาระ 
                                     จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๑๖]  จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตายตนะ 
ก็จักดับเเกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม? 
         ใช. 
         หรือวา    โสตายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขายตนะ 
ก็จักแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ   โสตา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขายตนะไมใชจักเกิด  
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แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโว-  
การภูมิ   โสตายตนะจักดับ      และจักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                                                        
                          จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๗๑๗]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?                                
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันอยูในรูปาวจรภูมิ  จักขายตนะจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักขายตนะจักเกิด และ 
ฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                  
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ      ฆานา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ฆานายตนะจักดับ   และจักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                       จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๗๑๘]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคล 
นอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ รูปายตนะจักดับ  และจักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   จักขายตนมูละ   รูปายตนมูล ี

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๑๙]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ  
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลนอกจาก  
นั้นที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ    มนายตนะจักดับ     และจักขายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ    มนายตนมูลี :- 
         [๗๒๐]   จักขายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                            
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จักขายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลนอกจากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ  
ธัมมายตนะจักดับ   และจักขายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.   
                          จบ   จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                      จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๒๑]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         หรือวา    รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลนอก 
จากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ   รูปายตนะจักดับ   และฆานายตนะก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี 
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ฆานายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :-   

         [๗๒๒]   ฆานายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ฯล ฯ  ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?                                 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ธัมมา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตฆานายตนะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลนอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิ   
ธัมมายตนะจักดับ   และฆานายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
          จบ  ฆานายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี 
                                    ฆานายตนมูล   จบ 
                                         รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๒๓]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ    รูปายตนะจักเกิด   
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในปญจโวการภูมิ   รปูายตนะจักเกิด   และ 
มนายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลนอกจากน้ัน 
ที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิ   มนายตนะจักดับ     และรูปายตนะก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ   รปูายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๒๔]   รูปายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     รูปายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม    ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลนอก 
จากน้ันที่เกิดอยูในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี  ธัมมายตนะจักดับ   และรูปายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
                        จบ   รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                     รปูายตนมูล  จบ 
 
                                        มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๒๕]   มนายตนะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                         
         ใช.  
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         หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนายตนะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ?  
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลนอกจาก 
นั้นที่เกิดอยูในจตุโวการภูมิก็ดี ในปญจโวการภูมิก็ดี  ธัมมายตนะจักดับ 
และมนายตนะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                               อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                 อนาคตวาระ   ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๒๖]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล   
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี    จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตโสตายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมกิ็ดี     บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ      แลว 
จักปรินิพพาน    บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    จักขายตนะไมใชจักเกิด 
และโสตายตนะก็ไมใชบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                    
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๗๒๗]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,        ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด  
ก็ดี   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมนายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  ปจฉิม-  
ภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  จักขายตนะ 
ไมใชจักเกิด    และฆานายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      จักขายตนะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตาย   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจักขา- 
ยตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังตาย 
ก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักดับ    และจักขายตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                           จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๗๒๘]   จักขายตนะไมใชจัดเกิดแกบุคคลใด,        รูปายตนะ  
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?                                     
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ   แลวจักปรนิิพพาน   บคุคลเหลาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตรูปายตนะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ  แลวจัก 
ปรินิพพาน  บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี   จักขายตนะไมใชจักเกิด  และ 
รูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.                                 
         ก็หรือวา  รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?                                          
         ใช. 
                         จบ   จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๒๙]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด, มนายตนะ  ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิด 
ในอรูปภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี    จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน  แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคลท่ีกําลังปริ- 
นิพพานเหลาน้ัน   จักขายตนะจักเกิด  และธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะ   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูล ี
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๓๐]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,        รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจ-  
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โวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี,   บุคคลเหลาใดจักเกิดใน 
อรูปภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ฆานายตนะ   
ไมใชจักเกิด   และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.            
         ก็หรือวา   รูปายตนะ   ฯ ล ฯ                                          
         ใช.                                                               
                            จบ  ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๓๑]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  มนายตนะ ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  บคุคลเหลาใดจักเกิด  
ในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพานก็ดี    ฆานายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน   ฆานายตนะไมใชจักเกิด   และธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะ   ฯลฯ 
         ใช. 
             จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล  จบ  
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                                      รปูายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนะ   ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี  :- 
         [๗๓๒]   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะ ฯลฯ 
ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี,  บุคคลเหลาใดจักเกิด  
ในอรูปภูมิ    แลวจักปรินพิพานก็ดี      รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลท่ีกําลังปริ- 
นิพพานเหลาน้ัน  รูปายตนะไมใชจักเกิด  และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะ   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                    รปูายตนมูล  จบ 
 
                                      มนายตนมูล 

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๓๓]   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิด  มนายตนะไมใชจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้น  แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน    มนายตนะไมใชจักเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,      มนายตนะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     มนายตนมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                        โอกาสวาระ 
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๗๓๔]   จักขายตนะไมใชจักเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ          
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๓๕]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  จักขา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตโสตายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิ 
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิกด็ี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขายตนะไมใชจักเกิด  และโสตายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี 
จักขายตนมลูะ ฆานายตนมูลี :- 
         [๗๓๖]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ    จักขา-  
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตฆานายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี 
ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใชจักเกิด  และฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา-  
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ฆานายตนะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูก็ดี   ปจฉิมภวิก 
บุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลท่ี  
เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักดับ     และจักขายตนะก็ไม 
ใชจักเกิดและบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๗๓๗]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
        เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล   
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น    แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ี  
กําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี 
จักขายตนะไมใชจักเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๓๘]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล  
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
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นั้น    แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีกําลัง    
ปรินิพพานก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จักขายตนะไมใช 
จักเกิด  และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                         จบ   จักขายตนมูละ  รปูายตนมูลี  

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๓๙]   จักขายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินัน้  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคล 
เหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน    จักขายตนะ 
ไมใชจักเกิด และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                        จบ  จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                   จักขายตนมูล  จบ  
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                                      ฆานายตนมูล  

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๔๐]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น 
ในภูมินั้น    แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ี 
กําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
ฆานายตนะไมใชจักเกิด   และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปาตยนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
       [๗๔๑]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล  
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี   ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนายตนะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ันก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักเกิด  และมนายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                 
         ก็หรือวา   มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช.   
                         จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 

ฆานายตนะมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๔๒]   ฆานายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี  ฆานา- 
ยตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตธัมมายตนะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลานั้น   ฆานา-  
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ฆานายตนะไมใชจักเกิด และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ  
         ใช. 
                        จบ  ฆานายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                   ฆานายตนมูล  จบ 
                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูล  มนายตนมูลี :- 
         [๗๔๓]  รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   รปูายตนะไมใชจัดเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น    แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน    รปูายตนะไมใชจักเกิด     และมนายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ     มนายตนะไมใช  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตรูปายตนะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน   มนายตนะไมใชจักเกิด 
และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๔๔]   รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในปญจโวการภมิก็ดี บุคคล  
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    รูปายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     บคุคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน    รปูายตนะไมใชจักเกิด    และธัมมายตนะก็ไมใช  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                          
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                       รูปายตนมูล  จบ  
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                                       มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๔๕]   มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     มนายตนะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานเหลาน้ัน    มนายตนะไมใชจักเกิด     และธมัมายตนะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                    มนายตนมูล   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                              อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๗๔๖]  จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะก็เคย   
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะเคยดับแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม   ?                                                         
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   โสตายตนะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด       โสตายตนะเคยดับ       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน.  
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         ( ในอุปปาทวาระ   ทานจําแนกปจจุปปนนาตีตปุจฉาวาระไวฉันใด 
แมในอุปปาทนิโรธวาระ  ก็พึงจําแนกปจจุปปนนาตีตปุจฉาวาระ  ทั้งที่  
เปนอนุโลมและปจจนิกฉันนั้น.) 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
                                       จักขายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๔๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด, โสตายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    โสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด       โสตายตนะจักดับ        และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 723 

จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี :-  

         [๗๔๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานายตนะก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ       จักขา- 
ยตนะเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลนอกจากนั้นที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  จักขา- 
ยตนะกําลังเกิด   และฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ฆานายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,      บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลงเกิด       ฆานายตนะจักดับ      และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   รูปายตนมลีู :- 
         [๗๔๙]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   รูปายตนะก็จักดับ   
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.                                              
         ก็หรือวา   รูปายตนะจักดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                      
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได   
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    รปูายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด  รปูายตนะจักดับ  และจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                              จบ  จักขายตนะ  รูปายตนมูลี 

จักขายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๗๕๐]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   มนายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใด,   จักขายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตจักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด        มนายตนะจักดับ       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๕๑]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด, ธัมมายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,  จักขายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจักขา-  
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ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน  
กําลังเกิด      ธัมมายตนะจักดับ       และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
                         จบ   จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล   จบ 
 
                                         ฆานายตนมลู 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนะ  ฯ ล ฯ  มนายตนะ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๕๒]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   รูปายตนะ ฯ ล ฯ 
มนายตนะ   ธัมมายตนะก็จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,  ฆานายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                               
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตฆานา-  
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ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    บุคคลที่มีฆานะเกิดไดเหลาน้ัน  
กําลังเกิด     ธัมมายตนะจักดับ       และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
     จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนะ  ฯ ล ฯ มนายตนะ  ธัมมายตนมูลี  
                                       ฆานายตนมูล  จบ 
 
                                            รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๕๓]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะ   ฯ ล ฯ 
ธัมมายตนะ   ก็จักดับแกบคุคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด,   รูปายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลท่ีมีรูปะเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด        ธัมมายตนะจักดับ       และรูปายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธมัมายตนมูลี 
                                          รูปายตนมูล จบ  
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                                          มนายตนมูล  

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๕๔]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใด ,   มนายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจิตเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมนา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       บุคคลท่ีมีจิตเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด        ธัมมายตนะจักดับ       และมนายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ   มนายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๗๕๕]   จักขายตนะกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   จักขายตนมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      จกัขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  :- 
         [๗๕๖]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      โสตา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  โสตายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี        โสตายตนะจักดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา    
นั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   โสตายตนะจักดับ 
และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :- 
         [๗๕๗]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ฆานา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ  จักขายตนะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ 
จักขายตนะกําลังเกิด     และฆานายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.                                                                        
         ก็หรือวา ฆานายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขายตนะ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี       บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี         ฆานายตนะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา  
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นั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิ 
ฆานายตนะจักดับ  และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
นั้น.  
                          จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูล ี
 

จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๕๘]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       รูปา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี  รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจักขายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลา 
นั้นกําลังเกิด     รูปายตนะจักดับ      และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  รูปายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

         [๗๕๙]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       มนา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม  ?                           
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                               
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี  บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี   มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตจักขายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ัน 
กําลังเกิด  มนายตนะจักดับ  และจักขายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                            จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 

จักขายตนมูล  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๖๐]   จักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูนินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลในภูมิใด,  จักขายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี      ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตจักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมี 
จักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  ธัมมายตนะจักดับ  และจักขายตนะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   จักขายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
 
                                        ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๖๑]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      รูปา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  รูปายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ  
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี      บคุคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  รปูายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตฆานายตนะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีฆานะเกิดไดเหลา  
นั้นกําลังเกิด     รูปายตนะจักดับ     และฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.                                                   
                           จบ  ฆานายตนมูละ   รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๖๒]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานาตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  มนายตนะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีฆานะเกิดไดเหลานั้นกําลังเกิดมนายตนะจักดับ  และ 
ฆานายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                            จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๖๓]   ฆานายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ธัมมา- 
ยตนะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฆานายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี        ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีมี 
ฆานายเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ธัมมายตนะจักดับ     และฆานายตนะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูล ี
                                         ฆานายตนมูล  จบ  
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                                          รูปายตนมลู  

รูปายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๗๖๔]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มนายตนะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ     รูปายตนะกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตมนายตนะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเกิดในปญจโวการภูมิ  รูปายตนะกําลัง 
เกิด   และมนายตนะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มนายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      รปูายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี  มนายตนะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตรูปา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
ปญจโวการภูมิ    มนายตนะจักดับ     และรูปายตนะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น.                                                      
                            จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 737 

รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๗๖๕]   รูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ธัมมายตนะ 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รปูายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตรูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีมีรูปะ 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด   ธัมมายตนะจักดับ   และรูปายตนะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                        รูปายตนมูล  จบ 
 
                                           มนายตนมลู 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๖๖]   มนายตนะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ธัมมา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช.                                                                          
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนายตนะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                             
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี       บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี       ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีมีจิต 
เกิดไดเหลานั้นกําลังเกิด    ธัมมายตนะจักดับ   และมนายตนะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                                   
                            จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       มนายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ   อนุโลม  จบ  
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                           ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก 
                                            ปุคคลวาระ  
                                          จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๖๗]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    โสตายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี    บคุคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
โสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
จักขายตนะไมใชกําลังเกิด    และโสตายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวาโสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,  จักขายตนะไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :-  

         [๗๖๘]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   ฆานายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  จักขายตะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ฆานายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในรูปภูมิก็ดี    บุคคลเหลาใดจักเกิด 
ในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคลเหลา นั้น 
กําลังตายก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และฆานายตนะก็ไมใชจักดับ    
แกบุคคลเหลาน้ัน.                                                             
         ก็หรือวา    ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,     จักขายตนะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อปจฉิมภวิกบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ     ฆานา- 
ยตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปจโวการภูมิก็ดี  ปจฉิมภวิก- 
บุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  ใน 
อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรนิิพพาน  บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ฆานา- 
ยตนะไมใชจักดับ    และจักขายตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  จักขายตนมูละ  ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู :-  

         [๗๖๙]   จักขายตนะไมใชกําลั'เกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี      ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด 
จักเกิดในอรูปภูมิ     แลวจักปรินิพพาน      บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
จักขายตนะไมใชกําลังเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๗๐]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มนายตนะ 
ฯ ล ฯ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน 
จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ  
         ใช. 
         จบ  จักขายตนมูละ   มนายตนะ  ฯ ล ฯ   ธัมมายตนมูลี 
                                    จักขายตนมูล  จบ 
 
                                       ฆานายตนมูล 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๗๑]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจ- 
โวการภูมิก็ดี     ปจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี     บุคคลเหลาใด  
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จักเกิดในอรูปภูมิ      แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา  
นั้น.    
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ฯ ล ฯ 
         ใช.                                                                                                                                                                  
                           จบ   ฆานายตนมูละ  รูปายตนมูล ี
 

ฆานายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๗๒]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มนายตนะ 
ฯ ล ฯ    ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   บคุคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน 
ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด  และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด   ฯลฯ 
         ใช. 
           จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธมัมายตนมูลี 
                                     ฆานายตนมูล จบ  
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                                         รูปายตนมูล  

รูปายตนมูละ  มนายตนะ ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๗๓]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด, มนายตนะ 
ฯ ล ฯ   ธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน 
รูปายตนะไมใชกําลังเกิด    และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด   ฯ ลฯ   
         ใช. 
             จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนะ  ฯ ล ฯ  ธัมมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ   ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๗๔]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     ธัมมายตนะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจิตเกิดไมได  
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
ธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานเหลาน้ัน 
มนายตนะไมใชกําลังเกิด    และธัมมายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                            จบ  มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                        มนายตนมูล  จบ 
                                         ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                            โอกาสวาระ 
                                           จักขายตนมูล 

จักขายตนมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๗๗๕]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                       จักขายตนมูล  จบ 
                                        โอกาสวาระ   จบ  
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                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๗๖]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  โสตา- 
ยตนะก็ไมไชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีจักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตโสตายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี  จักขายตนะไมใช 
กําลังเกิด   และโสตายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา โสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี :-  

         [๗๗๗]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฆา- 
นายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูก็ดี    บุคคลท่ีจักขุเกิด 
ไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี      จักขายตนะไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น        แตฆานายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลท่ีกําลังตาย 
ในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอรูปภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังเกิด      และฆานายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ฆานายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในรูปาวจรภูมิ      ฆานายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจักขายตนะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
ที่กําลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคล 
ที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชจักดับ    และจักขายตนะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  จักขายตนมูละ   ฆานายตนมูลี  
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จักขายตนมูละ  รูปายตนมลีู  :-  

         [๗๗๘]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, รูปา-   
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี           บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตรูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   จักขา- 
ยตนะไมใชกําลังเกิด         และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ   รูปายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี :- 
         [๗๗๙]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี    บุคคลที่จักขุ  
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิ 
ก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตมนา- 
ยตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรนิิพพานก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จักขายตนะไมใชกําลังเกิด    และ 
มนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  มนายตนมูลี 
 

จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๘๐]   จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีจักขุเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  จักขายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น     แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลัง  
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ปรินิพพานเหลาน้ัน จักขายตนะไมใชกําลังเกิด   และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จักขา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                       จักขายตนมูล  จบ 
 
                                         ฆานายตนมลู 

ฆานายตนมูละ  รูปายตนมลีู :- 
         [๗๘๑]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   รูปา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลที่ฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใชกาลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
รูปายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    บุคคลท่ีกําลังปรินิพพาน  
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ในปญจโวการภูมิก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี   ฆานายตนะไมใช  
กําลังเกิด    และรูปายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   รูปายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.                                                                                                        
                          จบ  ฆานายตนมูละ  รปูายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ   มนายตนมูลี :- 
         [๗๘๒]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีฆานะ 
เกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    ฆานายตนะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี     ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด      และมนายตนะก็ไมใชจับดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ใช. 
                         จบ  ฆานายตนมูละ  มนายตนมูลี 

ฆานายตนมูละ ธัมมายตนมูลี :- 
         [๗๘๓]   ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีฆานะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ฆานายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน ฆานายตนะไมใชกําลังเกิด และธัมมายตนะก็ไมใช  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.                                               
         ก็หรือวา  ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคล  ในภูมิใด,   ฆานา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?                          
         ใช. 
                         จบ   ฆานายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      ฆานายตนมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 753 

                                        รูปายตนมูล 

รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี :-  

        [๗๘๔]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มนา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังตายในปญจโวการภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปภูมิก็ดี    รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมนายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังปรินิพ- 
พานก็ดี  บคุคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี รูปายตนะไมใชกําลังเกิด  
และมนายตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา มนายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  รูปายตนะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ   มนายตนะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตรูปายตนะกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังปรินิพพานก็ดี  บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   มนายตนะไมใชจักดับ    และรูปายตนะก็ไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  รูปายตนมูละ  มนายตนมูลี  
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รูปายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :-  

         [๗๘๕]   รูปายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     บุคคลท่ีรูปะเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    รปูายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตธัมมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน  รูปายตนะไมใชกําลังเกิด  และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    รูปา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ   รูปายตนมูละ  ธมัมายตนมูลี 
                                      รปูายตนมูล  จบ 
                                         มนายตนมูล 

มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี :- 
        [๗๘๖]   มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ธัมมา- 
ยตนะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี      บุคคลท่ีจิตเกิดไมได 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี         มนายตนะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
ภูมินั้น   แตธมัมายตนะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลัง 
ปรินิพพานเหลาน้ัน  มนายตนะไมใชกําลังเกิด  และธัมมายตนะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   ธัมมายตนะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มนา- 
ยตนะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
        ใช. 
                           จบ   มนายตนมูละ  ธัมมายตนมูลี 
                                      มานายตนมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 756 

                                 อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๘๗]   จักขายตนะเคยเกิดแกบุคคลใด,  โสตายตนะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?                                                   
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังปรินิพพานในปญจโวการภูมิก็ดี     ปจ- 
ฉิมภวิกบุคคลเกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี      บุคคลเหลาใดจักเกิดในอรูปภูมิ 
แลวจักปรินิพพาน     บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี     จักขายตนะเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตโสตายตนะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล     
ที่นอกจากน้ัน    จักขายตนะเคยเกิด     และโสตายตนะก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   โสตายตนะจักดับแกบุคคลใด,    จักขายตนะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช.                                             
         (ในนิโรธวาระ อตีตานาคตปุจฉาวาระ ทั้งปุคคลวาระ  โอกาส-  
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วาระ   ทั้งท่ีเปนอนุโลมและปจจนิก  ทานจําแนกไวแลวฉันใด  แมใน 
อุปปาทนิโรธวาระ   อตีตานาคตปุจฉาวาระ   ก็พึงจําแนกฉันนั้น )  
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ 
                             อตีตานาคตวาระ อนุโลม  จบ 
                                  อุปปาทนิโรธวาระ  จบ 
                                       ปวัตติวาระ  จบ  
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                                        ปริญญาวาระ 
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                       จักขายตนมลู  

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๘๘]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขายตนะ,  บุคคลน้ันก็กําลังรู 
แจงโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดกําลังรูแจงโสตายตนะ,  บุคคลน้ันก็กําลังรู 
แจงจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                           ปจจุปปนนวาระ อนุโลม  จบ  
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                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงจักขายตนะ,  บุคคลน้ันก็ไมใชกําลังรู 
แจงโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา บุคคลใดไมใชกําลังรูแจงโสตายตนะ,    บุคคลน้ันก็ไม 
ใชกําลังรูแจงจักขายตนะ,   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                         จบ  จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                             ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ     
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                                    อตีตวาระ  อนุโลม  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๘๙]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขายตนะ,  บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
โสตายตนะ  ใชไหม   ? 
         ใช.                                        
         ก็หรือวา   บุคคลใดเคยรูแจงโสตายตนะ,   บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                               อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                    อตีตวาระ  ปจจนิก 
         บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขายตนะ,  บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรูแจง  
โสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชเคยรูแจงโสตายตนะ, บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยรูแจงจักขายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                          จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                 อตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี :- 
         [๗๙๐]   บุคคลใดจักรูแจงจักขายตนะ,      บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
โสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดจักรูแจงโสตายตนะ,     บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
จักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                               อนาคตวาระอนุโลม   จบ  
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                                   อนาคตวาระ  ปจจนิก  
         บุคคลใดไมใชจักรูแจงจักขายตนะ,     บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจง 
โสตายตนะ  ใชไหม   ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักรูแจงโสตายตนะ,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
จักรูแจงจักขายตนะ   ใชไหม   ? 
         ใช. 
                         จบ   จักขายตนมูละ   โสตายตนมูล ี
                                      จักขายตนมูล  จบ 
                                อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                       จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ   โสตายตนมูลี :- 
         [๗๙๑]   บุคคลใดกาํลังรูแจงจักขายตนะ,    บุคคลน้ันก็เคยรู 
แจงโสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช.     
         ก็หรือวา  บุคคลใดเคยรูแจงโสตายตนะ,   บุคคลน้ันกําลังรูแจง 
จักขายตนะ  ใชไหม  ?                                
         ไมใช. 
                         ปจจุปปนนาตีตวาระ อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 765 

                             ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงจักขายตนะ,     บุคคลน้ันก็ไมใชเคยรู 
แจงโสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         อรหัตผลบุคคลไมใชกําลังรูแจงจักขายตนะ  แตเคยรูแจงโสตา- 
ยตนะ,   ยกเวนอรหัตมรรคบุคคลและอรหัตผลบุคคลเสียแลว   บุคคล 
ที่เหลือนอกจากนั้นไมใชกําลังรูแจงจักขายตนะ          และก็ไมใชเคยรูแจง 
โสตายตนะ. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชเคยรูแจงโสตายตนะ  บุคคลน้ันก็ไมใช 
กําลังรูแจงจักขายตนะ     ใชไหม   ? 
         อรหัตมรรคบุคคลไมใชเคยรูแจงโสตายตนะ        แตกําลังรูแจง 
จักขายตนะ,       ยกเวนอรหัตมรรคบุคคลและอรหัตผลบุคคลเสียแลว 
บุคคลท่ีเหลือนอกน้ันไมใชเคยรูแจงโสตายนะ  และก็ไมใชกําลงัรูแจง 
จักขายตนะ. 
                           จบ  จักขายตนมูละ  โสตายตนมูล ี
                                         จักขายตนมูล   จบ 
                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี :- 
         [๗๙๒]   บุคคลใดกําลังรูแจงจักขายตนะ,  บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
โสตายตนะ  ใชไหม ? 
         ไมใช.                                                                 
         ก็หรือวา บุคคลใดจักรูแจงโสตายตนะ,    บุคคลน้ันก็กําลังรูแจง 
จักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช.                                                            
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงจักขายตนะ,      บุคคลน้ันก็ไมใชจักรู 
แจงโสตายตนะ  ใชไหม ?  
         บุคคลเหลาใดจักไดมรรค         บุคคลเหลานั้นไมใชกําลังรูแจง 
จักขายตนะ    แตจักรูแจงโสตายตนะ,     อรหัตผลบุคคลก็ดี    ปุถุชน 
เหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  ไมใชกําลังรูแจงจักขายตนะ 
และก็ไมใชจักรูแจงโสตายตนะ. 
         ก็หรือวา บุคคลใดไมใชจักรูแจงโสตายตนะ,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
กําลังรูแจงจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         อรหัตตมัคคบุคคลไมใชจักรูแจงโสตายตนะ         แตกําลังรูแจง 
จักขายตนะ,   อรหัตผลบุคคลก็ดี  ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค  ปถุุชน 
เหลาน้ันก็ดี   ไมใชจักรูแจงโสตายตนะ    และก็ไมใชกําลังรูแจงจักขา- 
ยตนะ. 
                           จบ จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี 
                                       จักขายตนมูล  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                         จักขายตนมลู 

จักขายตนมูละ โสตายตนมูลี :- 
         [๗๙๓]   บุคคลใดเคยรูแจงจักขายตนะ,     บุคคลน้ันก็จักรูแจง 
โสตายตนะ   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดจักรูแจงโสตายตนะ,     บุคคลน้ันก็เคยรูแจง 
จักขายตนะ   ใชไหม  ? 
         ไมใช.                                                              
                              อตีตานาคตวาระ อนุโลม  จบ 
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                               อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
         บุคคลใดไมใชเคยรูแจงจักขายตนะ,   บุคคลน้ันก็ไมใชจักรูแจง 
โสตายตนะ  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดมรรค   บุคคลเหลาน้ันไมใชเคยรูแจงจักขา- 
ยตนะ   แตจักรูแจงโสตายตนะ,    อรหัตผลบุคคลก็ดี   ปุถชุนเหลาใด 
จักไมไดมรรค    ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี  ไมใชเคยรูแจงจักขายตนะ    และ 
ไมใชจักรูแจงโสตายตนะ. 
         ก็หรือวา  บุคคลใดไมใชจักรูแจงโสตายตนะ,  บุคคลน้ันก็ไมใช 
เคยรูแจงจักขายตนะ  ใชไหม  ? 
         อรหัตผลบุคคลไมใชจักรูแจงโสตายตนะ  แตเคยรูแจงรูปขันธ, 
อรหัตมรรคบุคคลก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค   ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี 
ไมใชจักรูแจงโสตายตนะ   และก็ไมใชเคยรูแจงจักขายตนะ. 
                        จบ   จักขายตนมูละ  โสตายตนมูลี 
                                     จักขายตนมูล  จบ 
                            อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                     ปริญญาวาระ  จบ 
                                   อายตนยมกท่ี  ๓ จบ  
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                                  อรรถกถาอายตนยมก 
         บัดนี้    เปนการวรรณนา   อายตนยมก   ที่ทานรวบรวมไวแม 
ดวยอํานาจอายตนะ,   ในธรรมมีกุศลเปนตน    ที่แสดงไวในมูลยมกนั้น   
เทียว   แลวแสดงไวในลําดับแหงขันธยมก   บัณฑิตพึงทราบการกําหนด 
บาลี  ตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในขันธยมกน้ันนั่นแหละ ก็ในขันธยมก 
นั้น   มหาวาระ ๓ อยางคือ   ปณณัตติวาระ   ปวัตติวาระ   ปรญิญาวาระ 
ยอมมีฉันใด   แมในอายตนยมกน้ันก็ยอมมีฉันนั้น.   แมเนื้อความแหงคํา 
แหงมหาวาระเหลาน้ันบัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในขันธ- 
ยมกน้ันนั่นเอง. 
         ก็ในอายตนยมกน้ี  ปณณัตติวาระ  ทานกําหนดไวแลว ๒   อยาง 
ดวยอํานาจอุทเทสและนิทเทส.    วาระท้ังหลายนอกนี้     ทานกําหนดไว 
แลวดวยอํานาจนิทเทสน่ันเทียว.  เพราะฉะนั้นในวาระเหลาน้ัน บัณฑิต     
พึงทําบทวา  ทฺวาทสายตนานิ  ( อายตนะ ๑๒ )  ใหเปนตนแลวเพียงใด 
พึงทราบอุทเทสวาระแหงปณณัตติวาระวา   มนายตน  น  มโน   เพียง     
นั้น.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทฺวาทสายตนานิ   ความวา   นี้เปน 
อุทเทสแหงอายตนะทั้งหลายที่ควรถามดวยอํานาจยมก.    บทวา จฺกขฺวา-  
ยตน  ฯ เป ฯ    ธมฺมายตน   ความวา โดยประเภทนี้เปนการกําหนด 
ชื่อของอายตนะเหลาน้ันน่ันเทียว.  กใ็นที่นี้ทานกลาวอัชฌัตตรูปายตนะ 
( อายตนะท่ีเปนรูปภายใน)  ทั้งหลายไวแลวตามลําดับกอน  เพ่ือสะดวก  
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แกการถามดวยอํานาจยมก.  ภายหลังจึงกลาวพาหิรรูปายตนะ  (อายตนะ  
ที่เปนรูปภายนอก )    ทั้งหลาย.    ในท่ีสุดจึงกลาวมนายตนะและธัมมา- 
ยตนะท้ังหลาย. 
         นัยวาระทั้งหลาย ๔   คือ  ปทโสธนวาระ  ปทโสธนมูลจักกวาระ 
สุทธายตนวาระ  สุทธายตนมูลจักกวาระ  ยอมมีดวยอํานาจแหงอายตนะ 
ทั้งหลายเหลาน้ีในที่นี้   ดวยอํานาจแหงขันธนั่นเทียวในภายหลัง.   ก็ใน 
อายตนยมกน้ี   วาระหน่ึง ๆ ยอมมี ๒ อยางนั่นเทียว ดวยอํานาจอนุโลม 
และปฏิโลม.     เนื้อความแหงวาระเหลาน้ัน    บัณฑิตพึงทราบตามนัยที่  
กลาวแลวในขันธยมกน้ันนั่นแหละ. 
         บัณฑิตพึงทราบอุทเทสวาระ   แหงปณณัตติวาระที่ประกอบดวย 
ยมก ๕๗๖ อยาง     การถาม ๑,๑๕๒ อยาง     และอรรถ  ๒,๓๐๔ อยาง 
ในอายตนยมกนี้    อยางนี้คือ    ก็ในอนุโลมวาระ   แหงปทโสธนวาระ 
ในขันธยมก  ยมก ๕ อยาง   มีอาทิวา  รูป   รูปกฺขนโฺธ     รูปกฺขนฺโธ 
รูป  ดังนี้   ยอมมีฉันใด   ในอายตนยมกนี้   ยมก   ๑๒ อยาง   มีอาทิวา 
จกฺขุ  จกฺขฺวายตน   จกขฺฺวายตน     จกขฺุ  ยอมมีฉันนั้น.  แมในปฏิโลม 
วาระ  ก็มียมก ๑๒ อยาง   มีอาทิวา   น    จกขฺุ    น    จกขฺฺวายตน 
น จกขฺฺวายตน น   จกขฺุ.   แตในอนุโลมวาระนี้  แหงปทโสธนมูลจักการะ 
มียมก  ๑๓๒ อยาง   เพราะทํามูลแหงอายตนะหนึ่ง ๆ  ใหเปน ๑๑ อยาง ๆ 
แมในปฏิโลมวาระ   ก็ม ี ๑๓๒ อยางนั่นเทียว.  ในอนุโลมวาระ  แมแหง  
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สุทธายตนวาระ    มียมก ๑๒ อยาง    ในปฏิโลมวาระ    ก็มี ๑๒ อยาง  
ในอนุโลมแหงสุทธายตนมูลจักกวาระ   มียมก ๑๓๒ อยาง  เพราะทํามูล 
แหงอายตนะหนึ่ง ๆ     ใหเปน ๑๑ อยาง ๆ.     แมในปฏิโลมวาระ  ก็ม ี
๑๓๒ อยางเหมือนกัน.   ก็ในนิทเทสวาระ แหงอายตนยมกน้ัน   บัณฑิต  
พึงทราบเน้ือความตามนัยท่ีทานกลาวไวแลวในปณณัตติวาระนิทเทสแหง 
ขันธยมกในภายหลังน่ันเทียว.  ในวาระอ่ืนยอมมีความแปลกกัน. 
         ในอายตนยมกน้ัน   พึงทราบความแปลกกันดังตอไปนี้.    บทวา 
ทิพฺพจกฺขุ   ไดแก   ทุติยวิชชาญาณ.   บทวา   ปฺาจกฺขุ   ไดแก 
ตติยวิชชาญาณ  บทวา  ทพฺิพโสต  ไดแก  ทุติยอภิญญาญาณ.  ตัณหา  
เทียว   ชื่อวา   ตัณหาโสตะ  คํามีอาทิวา   นามกาย  รูปกาย  หัตถกิาย 
อัสสกาย ชื่อวา อวเสโส  กาโย  กายท่ีเหลือ.    สองบทวา  อวเสส  รูป 
ไดแก    ภูตรปูอุปาทายรูปนั้นเทียว    และปยรูปสาตรูปที่เหลือจากรูปา-  
ยตนะ.    คําวา  สีลคนฺโธ  เปนชื่อของธรรมท้ังหลายมีศีลเปนตนนั่น 
เทียว    เพราะอรรถวาฟุงไป   แมคําวา   อตฺถรโส   เปนตน   ก็เปนชื่อ 
ของธรรมท้ังหลายมีอรรถเปนตน เพราะอรรถวา ไพเราะดี.  สองบทวา 
อวเสโส     ธมฺโม   ไดแก    ประเภทมิใชหน่ึงแหงธรรมมีปริยัติธรรม 
เปนตน   นี้เปนความแปลกกันในอายตนยมกน้ี. 
         ก็ในอายตนยมกน้ี      ในอันตรวาระ  ๓  อยาง   มีอุปปาทวาระ 
เปนตน แหงปวัตติวาระ มีประเภทแหงกาล ๖ อยางในประเภทแหงกาล  
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หน่ึง ๆ นั่นเทียว.    บรรดาประเภทแหงกาลเหลานั้น    วาระทั้งหลายมี  
ปุคคลวาระเปนตน     ยอมมีในกาลหนึ่ง ๆ.    วาระเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ยอมมี ๒ อยางเทียว   ดวยอํานาจอนุโลมนัย  และปฏิโลมนยั.  ในวาระ 
เหลาน้ัน ในปจจุบันกาล ในอนุโลมนยัแหงปุคคลวาระ  ยมก ๑๐ อยาง 
ยอมมีดวยการถือเอาแลวไมถือเอาอีก คือ  มูลแหงรูปขันธในขันธยมก ๔ 
มูลแหงเวทนาขันธ ๓    มลูแหงสัญญาขันธ ๒     มลูแหงสังขารขันธ ๑ 
อายตนะ  มูลแหงจักขุอายาตนะ ๑๑ อยาง   ก็ยอมมีฉันนั้นอยางนี้ คือ  จักขุ- 
อายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด    โสตายตนะยอมเกิดข้ึนเกสัตวนั้น    ก ็
หรือวา   โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด   จักขุอายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น  จักขุอายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด   ฆานายตนะ  ชิวหายตนะ 
กายายตนะ  รูปายตนะ   สัททายตนะ   คันธายตนะ   รสายตนะ   โผฏ- 
ฐัพพายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  กห็รือวา 
ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด   จักขุอายตนะ  ยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
โดยนัยมีอาทิวา   ยสฺส   โสตายตน  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ฆานายตน 
อุปฺปชฺชติ   จึงมียมก ๖๖ อยาง    ดวยการถือเอาแลวไมถือเอาอีกคือ   มูล 
แหงโสตายตนะ  ๑๐    มลูแหงฆานายตนะ ๙     มลูแหงชิวหายตนะ ๘ 
มูลแหงกายายตนะ ๗      มูลแหงรูปายตนะ ๖     มลูแหงสัททายตนะ  ๕ 
มูลแหงคันธายตนะ  ๔  มูลแหงรสายตนะ ๓  มูลแหงโผฏฐัพพายตนะ ๒ 
มูลแหงมนายตนะ  ๑.   ในอายตนะ  ๑๑ อยาง      อันเปนมูลแหงจักขุ- 
อายตนะนั้น     จักขุอายตนะยอมเกิดข้ันแกสัตวใด      อายตนะ ๕ อยาง  
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เหลาน้ีนั้นเทียวคือ   โสตายตนะ   ฆานายตนะ   รปูายตนะ   มนายตนะ  
ธัมมายตนะ   ยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น   อันทานวิสัชนาแลว.          
         ในอายตนะเหลาน้ัน   อายตนะแรกควรวิสัชนากอน    อายตนะ 
แรกนั้นทานวิสัชนาแลว.    อายตนะ ๒     เปนการวิสัชนาเชนเดียวกับ  
อายตนะแรกแมก็จริง   ถึงอยางนั้น    อายตนะท่ี ๒    ทานก็วิสัชนาแลว 
เพ่ือหามความสงสัยวา   ฆานายตนะ  ไมเปนไปแลว  โดยสวนเดียวในที่ 
ปวัตติกาลของจักขุโสตายตนะ    อายตนะอยางหน่ึง    พึงวิสัชนาอยางไร 
หนอแล.  ยมก ๓ อยางกับรูปายตนะ  มนายตนะและธัมมายตนะ  ชื่อวา   
ทานวิสัชนาแลว      เพราะวิสัชนาไมเหมือนกัน.     ในอายตนะท่ีเหลือ 
ยมก ๒ อยางกับชิวหายตนะและกายายตนะ    เปนการวิสัชนาเชนเดียว 
กับอายตนะ ๒  อยางเบ้ืองตน. 
         การวิสัชนายมกนั่นเทียวกับดวยอายตนะน้ัน   ยอมไมมีเพราะไม 
เกิดข้ึนในปฏิสนธิขณะแหงสัททายตนะ.    อายตนะทั้งหลาย    ทานยอ     
ไวแลว  เพ่ือความเบาแหงแบบแผนวา  ยมก ๓ อยาง  แมกับคันธายตนะ 
รสายตนะและโผฏฐัพพายตนะ ยอมเปนการวิสัชนาเชนเดียวกับอาตนะ 
๒ เบื้องตนนั่นเทียว. ในมลูแหงโสตายตนะ  อายตนะแมอยางหนึ่ง  ไม 
ข้ึนสูพระบาลีแลววา   อายตนะใดอันบัณฑิตยอมได    อายตนะนั้นยอม 
เปนการวิสัชนาเชนเดียวกับอายตนะท้ังหลายเบ้ืองตน.  
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         ในมูลแหงฆานายตนะทั้งหลาย.  ยมกอยางหนึ่งข้ึนพระบาลีแลว   
กับดวยรูปายตนะยมก ๒ - ๓  อยางข้ึนสูพระบาลีแลวกับดวยมนายตนะ 
และธัมมายตนะ.   ยมกท้ังหลายท่ีเหลือไมข้ึนแลว  ( สูพระบาลี )  เพราะ 
การวิสัชนาเชนเดียวกันกับฆานายตนยมก.        มลูแหงชิวหายตนะและ 
กายายตนะก็อยางนั้น. 
         ในมูลแหงรูปายตนะทั้งหลาย   ยมก  ๒  อยางนั่นเทียว     ทาน 
วิสัชนาแลว  พรอมกับมนายตนะและธัมมายตนะ.  ยมก ๓ อยาง  พรอม 
กับคันธะ  รสะและโผฏฐัพพะ  ยอมเปนการวิสัชนาเชนเดียวกันกับดวย 
รูปายตนะและมนายตนะ.   คําวา  สรูปกาน  อจิตฺตกาน  เปนตน  ทาน 
กลาวแลวในภายหลังฉันใดนั่นเทียว   แมในอายตนยมกน้ีก็ฉันนั้น   พึง 
ทราบการรวบรวมวา   สรูปกาน  อคนฺธกาน  อรสกาน อโผฏพฺพ 
กาน     ดังน้ี. 
         ก็ความเปนแหงอายตนะทั้งหลาย        มีคันธะเปนตนนั่นแหละ 
ทานประสงคเอาแลวในอายตนยมกน้ี    เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบ 
เนื้อความในอายตนยมกน้ี  ดวยอํานาจแหงอายตนะวา สรูปกาน สคนฺ- 
ธายตน.     มลูแหงสัททายตนะทั้งหลาย  ไมข้ึนแลวสูพระบาลีนั่นเทียว 
เพราะไมมีเนื้อความ.   อายตนะอันเปนมูลแหงคันธะ  รสะและโผฏฐัพพะ 
๔, ๓ และ ๒ อยาง   ไมข้ึนแลวสูพระบาลี   เพราะวิสัชนาเชนเดียวกัน 
กับดวยอายตนะท้ังหลายอันมีในหนหลัง.           ยมก ๖๖ อยางเหลาน้ี  
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บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวาเปนอันทานวิสัชนาแลว     ดวยการวิสัชนายมก  
๒  - ๓ อยางนั้นเทียว   ในอนุโลมนัย    แหงปุคคลวาระในปจจุบันกาล  
อยางนี้วา   มนายตนมูลก   วิสชฺชิตเมว   ดังน้ี.    ยมก  ๑๙๘  อยาง 
ยอมมีในอนุโลมนัย  ในวาระท้ังสาม  ในปจจุบันกาลวา    ก็ในปุคคล- 
วาระมี ๖๖ ฉันใด   แมในโอกาสวาระ    แมในปุคคโลกาสวาระ  ก็ฉันนั้น 
ดังน้ี.  ยมก ๓๙๖ อยาง  แมทั้งหมดยอมมีในปจจุบันกาลวาก็ในอนุโลม   
นัย   ฉันใด   แมในปฏิโลมนัย  ก็ฉันนัน้  ดังน้ี.   การถาม ๗๙๒ อยาง 
และเน้ือความ ๑,๕๘๔ อยาง   พึงทราบวามีอยูในยมกทั้งหลายเหลาน้ัน. 
ยมก ๒,๓๗๖  แมทั้งหมดวา  ในการแยกกาล ๕ อยางแมที่เหลือ   ดังน้ี 
ยอมมีอยางนั้น.     นี้เปนการกําหนดพระบาลี  ในอุปปาทวาระน้ีวา  คํา 
ถามที่ทวีคูณจากยมกน้ัน    อรรถที่ทวีคูณจากคําถามนั้น   ยมก  ๒,๑๒๘ 
ยอมมีในปวัตติวาระแมทั้งหมดวา แมในนิโรธวาระและอุปปาทะนิโรธ- 
วาระ  ก็มีนัยน้ี.  พึงทราบการถามทวีคูณจากยมกน้ัน  พึงทราบเน้ือความ 
ที่ทวีคูณจากคําถามน้ัน.    ก็พระบาลีทานกลาวคําเปนตนวา   มนายตนะ 
และธัมมายตนะ  ยอมไมมีความตางกันกับอายตนะหน่ึง   แตความสังเขป 
ยอมมีในวาระเบื้องบน ดังน้ีแลวจึงรวบรวมไวใน   อายตนะนั้น ๆ.  เพราะ 
ฉะน้ัน   คําใดทานรวบรวมไวแลวในที่นั้น ๆ   คําน้ันทั้งหมดบุคคลผูไม 
หลงลืมพึงกําหนดไว. 
         ก็ในการวินิจฉัยเน้ือความ  พึงทราบนัยมุขในอายตนยมกนี้  ดัง 
ตอไปนี้.  คําวา สจกฺขุกาน  อโสตกาน  ทานกลาวหมายเอาโอปปา-  
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ติกะผูหูหนวกโดยกําเนิดในอบาย.  กผู็มีจักขุนั้น ยอมเปนผูไมมีโสตเกิด  
ข้ึน. เหมือนพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวแลววา   อายตนะ ๑๐  อยาง 
อ่ืนอีกของใคร ๆ   ยอมปรากฏในอปุตติขณะแหงกามธาตุ.  อายตนะ  ๑๐ 
ยอมปรากฏในอุปตติขณะของพวกเปรตผูโอปปาติกะ      ของพวกอสูรผู 
โอปปาติกะ    ของพวกสัตวดิรัจฉานผูโอปปาติกะ    ของพวกสัตวนรกผู 
โอปปาติกะ  ของพวกคนหูหนวกแตกําเนิด.  จักขุอายตนะ   รูปายตนะ 
ฆานายตนะ  คันธายตนะ  ชิวหายตนะ  รสายตนะ กายายตนะ  โผฏ- 
ฐัพพายตนะ   มนายตนะ  ธัมมายตนะ   ยอมปรากฏแกพวกเปรตผูโอป- 
ปาติกะ ฯ ล ฯ  แกพวกคนหูหนวกมาแตกําเนิด  ในขณะอุบัติข้ึน.   คําวา 
สจกฺขุกาน  สโสตกาน  ทานกลาวหมายเอาอายตนะที่บริบูรณในสุคติ 
และทุคติ.    และรูปพรหมผูโอปปาติกะก็ผูมีจักขุเหลาน้ัน   ยอมเปนผูมี  
โสตเกิดข้ึน   เหมือนพระธรรมสังคหกาจารยกลาวไวแลววา   อายตนะ 
๑๑ อยาง   ของใคร ๆ  ยอมปรากฏในอุปตติขณะแหงกามธาตุ.  อายตนะ 
๑๑ อยางยอมปรากฏแกพวกเทวดาชั้นกามาวจร      พวกมนุษยปฐมกัป 
พวกเปรตผูโอปปาติกะ    พวกอสูรผูโอปปติกะ     พวกสัตวดิรัจฉานผู 
โอปปาติกะ  พวกสัตวนรกผูโอปปาติกะ  พวกสัตวมีอายตนะบริบูรณ. 
         อายตนะ  ๕  เหลาไหน  ยอมปรากฏในอุปตติขณะแหงกามธาตุ 
อายตนะคือ  จักขุอายตนะ   รูปายตนะ   โสตายตนะ   มนา- 
ยตนะ   ธัมมายตนะ  ยอมปรากฏในอุปตติขณะแหงรูปธาตุ. 
         คําวา  อฆานกาน  ทานกลาวหมายเอาพรหมมีพรหมปาริสัชชา 
เปนตน.  ก็มผูีจักขุเหลาน้ัน  ยอมเปนผูไมมีฆานะเกิดข้ึน.  ก็โอปปา-  
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ติกะผูไมมีฆานะ     ยอมไมมีในกามธาตุ     ถาพึงมีแกใคร ๆ ไซร  ก็พึง 
กลาวไดวา   อายตนะก็ยอมปรากฏ    กผู็นอนในครรภใด     พึงเปนผูไม  
มีฆานะ   ผูนอนในครรภนั้น    ทานไมประสงคเอาแลวในอายตนยมกน้ี  
เพราะคําวา   สจกฺขุกาน. 
         คําวา   สจกฺขุกาน  สฆานกาน  ทานกลาวหมายเอาโอปปาติกะ 
สัตวผูหูหนวกมาแตกําเนิดบาง   ผูมีอายตนะบริบูรณบาง.     
         คําวา   สฆานกาน  อจกฺขุกาน   ทานกลาวหมายเอาโอปปาติกะ 
สัตวผูตาบอดมาแตกําเนิดบาง   ผูหูหนวกมาแตกําเนิดบาง. 
         คําวา   สจกฺขุกาน  สฆานกาน  ทานกลาวหมายเอาโอปปาติกะ 
สัตวผูมีอายตนะบริบูรณนั่นเทียว.                                     
         ผูอ่ืนบาง   ผูนอนในครรภบาง   อันบัณฑิตยอมไดนั่นเทียว  ใน 
พวกโอปปาติกะสัตวผูตาบอดมาแตกําเนิดและหูหนวกมาแตกาํเนิด  ใน 
คําน้ีวา  สรูปกาน   อจกฺขกุาน.    แมไมมีรูปกับบุคคล  ๓  จําพวกมี 
บุคคลผูตาบอดมาแตกําเนิดเปนตน   ที่กลาวไวแลวในหนหลัง   อันบัณ- 
ฑิตยอมไดในคําน้ีวา  สจิตฺตกาน  อจกฺขุกาน. 
         แมพวกอสัญญสัตวกับบุคคล ๔  จําพวกที่กลาวแลวในบทเบ้ืองตน 
อันบัณฑิตยอมไดในบทแรกน้ีวา  อจกฺขุกาน.    พวกคัพภเสยยกสัตว 
พวกอสัญญสัตว    และพวกรูปพรหมที่เหลือ  อันบัณฑิตยอมไดในคําน้ี 
วา  สรูปกาน  อฆานกาน.   พวกคัพภเสยยกสัตว  และพวกรูปพรหม  
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และอรูปพรหม  อันบัณฑิตยอมไดในคําน้ีวา  สจิตฺตกาน  อฆานกาน.   
พึงทราบบุคคลวิภาคในปุคคลวาระทั้งหมด    โดยนัยนี้วา  กพ็วกเอกโว- 
การสัตวและจตุโวการสัตวเทียว       อันบัณฑิตยอมไดในบททั้งหลายวา 
อจิตฺตกาน  อรูปกาน. 
         ในโอกาสวาระ    คําวา   ยตฺถ   จกฺขวายตน  ไดแก   ยอมถาม 
ซึ่งโลกแหงรูปพรหม   เพราะเหตุนั้นนั่นแล  ทานจึงกลาววา  อามนฺตา. 
อายตนะเหลาน้ัน  โดยนยิมในพ้ืนนั้น  ยอมเกิดในปฏิสนธิ.    นี้เปน 
นัยมุขในอายตนยมกน้ี.         พึงทราบเนื้อความในปวัตติวาระแมทั้งส้ิน 
โดยนัยมุขน้ี.    ปรญิญาวาระพึงทราบวา   เปนนัยที่ทานกลาวไวแลวใน 
ขันธยมกน่ันแหละ. 
                                 อรรถกถาอายตนยมก  จบ  
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                                       ธาตุยมกที่  ๔  
                                      ปณณัตติวาระ 
         [๗๙๔]   ธาตุ  ๑๘  คือ :- 
                                  ๑.    จักขุธาตุ 
                                  ๒.    โสตธาตุ 
                                  ๓.    ฆานธาตุ 
                                  ๔.    ชิวหาธาตุ 
                                  ๕.    กายธาตุ 
                                  ๖.    รูปธาตุ 
                                  ๗.    สัททธาตุ 
                                  ๘.    คันธธาตุ 
                                  ๙.    รสธาตุ 
                                  ๑๐.  โผฏฐัพพธาตุ 
                                  ๑๑.  จักขุวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๒.  โสตวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๓.  ฆานวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๔.  ชิวหาวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๕.  กายวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๖.  มโนธาตุ 
                                  ๑๗.  มโนวิญญาณธาตุ 
                                  ๑๘.  ธมัมธาตุ  
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                                      อทุเทสวาระ  
                              ปทโสธนวาระ  อนโุลม 
     [๗๙๕]   ธรรมที่ชื่อวาจักขุ.   ชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาจักขุธาตุ,   ชื่อวาจักขุ   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาโสต,   ชือ่วาโสตธาตุ  ใชไหม ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาโสตธาตุ,   ชื่อวาโสต  ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ 
     ธรรมทีช่ือ่วาจักขุวิญญาณ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ  ใชไหม ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาจักขุวิญญาณธาตุ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณ  ใชไหม ? 
                                          ฯ ล ฯ 
      ธรรมท่ีชือ่วามโน,   ชื่อวามโนธาตุ   ใชไหม ? 
     ธรรมทีช่ือ่วามโนธาตุ,   ชื่อวามโน   ใชไหม ? 
     ธรรมทีช่ือ่วามโนวิญญาณ,  ชื่อวามโนวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วามโนวิญญาณธาตุ,  ชือ่วามโนวิญญาณ   ใชไหม ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธรรม,   ชื่อวาธัมมธาตุ    ใชไหม  ? 
    ธรรมท่ีชื่อวาธัมมธาตุ,  ชื่อวาธรรม  ใชไหม  ? 
                           ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  
   [๗๙๖]   ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ    ใชไหม ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุ   ใชไหม  ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวาโสต,  ไมชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม  ?  
   ธรรมที่ไมชื่อวาโสตธาตุ,   ไมชื่อวาโสต  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุวิญญาณ, ไมชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุใชไหม  ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ, ไมชื่อวาจักขุวิญญาณใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ                                
   ธรรมที่ไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวามโนธาตุ   ใชไหม  ? 
   ธรรมที่ไมชอวามโนธาตุ,  ไมชื่อวามโน  ใชไหม  ?  
   ธรรมที่ไมชื่อวามโนวิญญาณ, ไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุใชไหม ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุ, ไมชื่อวามโนวิญญาณใชไหม ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมที่ไมชื่อวาธัมมธาตุ,   ไมชื่อวาธรรม   ใชไหม  ? 
                            ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๗๙๗]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขุธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,    ชื่อวาโสตธาตุ  ใชไหม  ? 
                                              ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขุธาตุ ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาธัมมธาตุ    ใชไหม  ? 
         (จักรอันไดผูกไวแลวในอายตนยมก   ฉันใด    จักรในยมกน้ีก็พึง 
ผูก  ฉันนั้น. ) 
                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก   
     [๗๙๘]   ธรรมที่ไมชือ่วาจักขุ,   ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
     ธรรมที่ไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม ? 
     ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม  ? 
     ธรรมที่ไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาฆานธาตุ  ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
     ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
     ธรรมที่ไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 
      ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม   ? 
      ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม  ? 
                                           ฯ ล ฯ 
      ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ     ใชไหม  ? 
      ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
      (พึงผูกจักกนัย.) 
                     ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                    สุทธธาตุวาระ  อนุโลม  
   [๗๙๙]   ธรรมที่ชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาธาตุ,   ชื่อวาจักขุ  ใชไหม  ?   
   ธรรมทีช่ื่อวาโสต,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาธาตุ, ชื่อวาโสต  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาฆานะ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาชิวหา,   ชือ่วาธาตุ   ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวากายะ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวารูปะ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาสัททะ,  ชือ่วาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาคันธะ,  ชือ่วาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวารสะ,    ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาโผฏฐัพพะ,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุวิญญาณ,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาธาตุ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณ   ใชไหม  ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาโสตวิญญาณ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
   ธรรมทีช่ื่อวาธาตุ,    ชื่อวาโสตวิญญาณ   ใชไหม ?  
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     ธรรมทีช่ือ่วาฆานวิญญาณ,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ?  
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,   ชือ่วาฆานวิญญาณ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาชิวหาวิญญาณ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,   ชือ่วาชิวหาวิญญาณ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วากายวิญญาณ,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,   ชือ่วากายวิญญาณ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วามโน,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,   ชือ่วามโน   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วามโนวิญญาณ,  ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,  ชื่อวามโนวิญญาณ  ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธรรม,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
     ธรรมทีช่ือ่วาธาตุ,  ชื่อวาธรรม   ใชไหม   ? 
                    สุทธธาตุวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 787 

                                  สุทธธาตุวาระ  ปจจนิก  
         [๘๐๐]   ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสต,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาโสต  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ     ไมชือ่วาชิวหา,    ไมชื่อวากายะ,    ไม 
ชื่อวารูปะ,   ไมชื่อวาสัททะ,  ไมชื่อวาคันธะ,   ไมชื่อวารสะ,   ไมชื่อวา 
โผฏฐัพพะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุวิญญาณ,   ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุวิญญาณ    ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตวิญญาณ,  ไมชื่อวาฆานวิญญาณ,   ไมชื่อวา 
ชิวหาวิญญาณ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายวิญญาณ,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวากายวิญญาณ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,   ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวามโน  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโนวิญญาณ,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวามโนวิญญาณ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,   ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาธรรม   ใชไหม ? 
                            สุทธธาตุวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                   สุทธธาตุมูลจักกวาระ อนุโลม  
         [๘๐๑]   ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,    ชือ่วาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาโสต  ใชไหม ? 
                                    ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อธาตุ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
                                    ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธรรม,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,    ชื่อวาจักขุ  ใชไหม ? 
                                    ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธรรม,   ชื่อวาธาตุ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวามโนวิญญาณ  ใชไหม ? 
         (พึงผูกจักกนัย.) 
                 สทุธธาตุมูลจักกวาระ อนุโลม  จบ  
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                        สุทธธาตุมูลจักกวาระ  ปจจนิก 
         [๘๐๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ?  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาโสต  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,   ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาฆานะ  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธาตุ ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุ  ใชไหม  ? 
                                       ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวามโนวิญญาณ  ใชไหม  ? 
         (พึงผูกจักกนัย. ) 
                    สุทธธาตุมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                  อุทเทสวาระ  จบ  
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                                         นิทเทสวาระ  
                                 ปทโสธนวาระ  อนุโลม 
         [๘๐๓]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ชื่อวา    จักขุ    แตไมชื่อวาจักขุธาตุ, 
จักขุธาตุ   ชือ่วา   จักขุดวย   ชื่อวา   จักขุธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุธาตุ,   ชื่อวาจักขุ    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสต,   ชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม ? 
         ทิพพโสต    ตัณหาโสต    ชื่อวา     โสต       แตไมชื่อวาโสตธาตุ, 
โสตธาตุ   ชือ่วา   โสตดวย   ชื่อวา   โสตธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสตธาตุ,   ชื่อวาโสต    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานะ,   ชื่อวาฆานธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาฆานธาตุ   ชื่อวาฆานะ   ใชไหม ? 
         ใช.  
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         แมชิวหา   ก็เชนเดยีวกับฆานธาตุ.  
         ธรรมท่ีชื่อวากาย,   ชื่อวากายธาตุ  ใชไหม  ?                             
         เวนจากกายธาตุเสียแลว   กายที่เหลือชื่อวา   กาย    แตไมชื่อวา 
กายธาตุ,  กายธาตุ   ชื่อวา   กายดวย   ชื่อวา   กายธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายธาตุ,   ชื่อวากาย   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวารูป,   ชื่อวารูปธาตุ  ใชไหม  ? 
         เวนรูปธาตุเสีย     รปูที่เหลือชื่อวา     รูป     แตไมชื่อวารูปธาตุ, 
รูปธาตุ   ชื่อวา   รูปดวย   ชื่อวา   รูปธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวารูปธาตุ,  ชื่อวารูป  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         สัททะก็เชนเดียวกับฆานะ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธะ,  ชื่อวาคันธธาตุ  ใชไหม ? 
         ศีลคันธะ    สมาธิคันธะ  ปญญาคันธะ  ชื่อวา   คันธะ  แตไม 
ชื่อวาคันธธาตุ,   คันธธาตุ   ชื่อวา  คันธะดวย  ชื่อวา  คันธธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาคันธธาตุ,  ชื่อวาคันธะ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวารส,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ?  
         อรรถรส     ธรรมรส   วิมุตติรส   ชื่อวา   รส   แตไมชื่อวารสธาตุ,  
รสธาตุ   ชื่อวา   รสดวย   ชื่อวา   รสธาตุดวย.             
         ธรรมท่ีชื่อวารสธาตุ,   ชื่อวารส   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         โผฏฐัพพะก็เชนเดียวกับฆานะ.                                      
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุวิญญาณ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         โสตวิญญาณ ฯ ล ฯ ฆานวิญญาณ, ชิวหาวิญญาณ, กายวิญญาณ. 
         ธรรมท่ีชื่อวามโน,   ชื่อวามโนธาตุ   ใชไหม  ?                      
         เวนมโนธาตุเสียแลว   มโนท่ีเหลือ   ชื่อวา   มโน   แตไมชื่อวา 
มโนธาตุ   มโนธาตุ   ชื่อวา   มโนดวย   ชื่อวา   มโนธาตุดวย.   
         ธรรมท่ีชื่อวามโนธาตุ,   ชื่อวามโน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวามโนวิญญาณ,  ชือ่วามโนวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวามโนวิญญาณธาตุ,   ชื่อวามโนวิญญาณ  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธรรม,  ชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม ? 
         เวนธัมมธาตุเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือ   ชื่อวา    ธรรม     แตไมชื่อ 
วาธัมมธาตุ,  ธัมมธาตุ   ชือ่วา    ธรรมดวย   ชื่อวา    ธัมมธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธัมมธาตุ,   ชื่อวาธรรม  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                              ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ 
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                                        ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  
         [๘๐๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุธาตุ,  ไมชือ่วาจักขุ   ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ    ไมชื่อวาจักขุธาตุ     แตข่ือวา    จักขุ,  
เวนจักขุ   และจักขุธาตุเสียแลว   ธาตุที่เหลือไมชื่อวาจักขุ   และไมชื่อวา     จักขุธาตุ.                                            
จักขุธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสต, ไมชื่อวาโสตธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตธาตุ,  ไมชื่อวาโสต   ใชไหม ? 
         ทิพพโสต     ตัณหาโสต    ไมชื่อวาโสตธาตุ    แตชื่อวาโสต,  เวน 
โสตและโสตธาตุเสียแลว    ธาตุที่เหลือไมชื่อวาโสตและไมชื่อวาโสตธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานะ,  ไมชื่อวาฆานธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาฆานธาตุ,  ไมชื่อวาฆานะ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ทานยอคําวา   อามนฺตา   ไวทั้งสองสวน.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาชิวหา   ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวากายธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายธาตุ,  ไมชื่อวากาย  ใชไหม ? 
         เวนกายธาตุเสียแลว   กายท่ีเหลือ   ไมชื่อวากายธาตุ    แตชื่อวา 
กาย,  เวนกายและกายธาตุเสียแลว    กายท่ีเหลือไมชื่อวา    กาย    และ 
ไมชื่อวา   กายธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,   ไมชื่อวาวารูปธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูปธาตุ,   ไมชือ่วารูป  ใชไหม ? 
         เวนรูปธาตุเสียแลว   รูปที่เหลือ   ไมชื่อวา   รปูาธาตุ    แตชื่อวา 
รูป,  เวนรูปและรูปธาตุเสียแลว    รูปที่เหลือ   ไมชื่อวา    รูป    และไม 
ชื่อวา  รูปธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัททะ  ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธะ,  ไมชื่อวาคันธธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาคันธาตุ,  ไมชื่อวาคันธะ  ใชไหม  ?  
         ศีลคันธะ  สมาธิคันธะ  ปญญาคันธะ   ไมชือ่วาคันธธาตุ  แต 
ชื่อวา   คันธะ,   เวนคันธะและคันธธาตุเสียแลว   คันธะที่เหลือไมชื่อวา 
คันธะ   และไมชื่อวา   คันธธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารส,  ไมชื่อวารสธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารสธาตุ  ไมชื่อวารส    ใชไหม  ? 
         อรรถรส     ธรรมรส    วิมุตติรส  ไมชื่อวารสธาตุ   แตชือ่วา  รส,   
เวนรสและรสธาตุเสียแลว  รสที่เหลือไมชื่อวา  รส  และไมชื่อวา รส 
ธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโผฏฐัพพะ   ฯ ล ฯ                                
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุวิญญาณ,  ไมชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุวิญญาณธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุวิญญาณ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสตวิญญาณ    ฯ ล ฯ    ไมชื่อวาฆานวิญญาณ, 
ไมชื่อวาชิวหาวิญญาณ,  ไมชื่อวากายวิญญาณ.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวามโน,  ไมชื่อวามโนธาตุ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโนธาตุ,  ไมชื่อวามโน  ใชไหม  ? 
         เวนมโนธาตุเสียแลว   มโนท่ีเหลือ     ไมชื่อวามโนธาตุ  แตชื่อวา 
มโน,   เวนมโนและมโนธาตุเสียแลว   มโนที่เหลอืไมชื่อวา   มโน   และ 
ไมชื่อวา  มโนธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโนวิญญาณ, ไมชื่อวามโนวิญญาณใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุ, ไมชื่อวามโนวิญญาณ ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธรรม,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมมธาตุ,  ไมชื่อวาธรรม  ใชไหม  ? 
         เวนธัมมธาตุเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวา ธัมมธาตุ  แตชื่อวา 
ธรรม,  เวนธรรมและธัมมธาตุเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวา     ธรรม 
และไมชื่อวา   ธัมมธาตุ. 
                              ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                              ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๘๐๕]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,   ชื่อวาจักขุธาตุ   ใชไหม  ? 
         ทิพพจักขุ    ปญญาจักขุ     ชื่อวา    จักขุ    แตไมชื่อวาจักขุธาตุ,  
จักขุธาตุ   ชือ่วาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุธาตุดวย.                              
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาโสตธาตุ  ใชไหม  ? 
         โสตธาตุ   ชื่อวา   ธาตุดวย   ชื่อวา    โสตธาตุดวย,  ธาตุที่เหลือ 
ชื่อวา   ธาตุ   แตไมชื่อวาโสตธาตุ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
         ทิพพจักขุ  ปญญาจักขุ  ชื่อวาจักขุ   แตไมชื่อวาจักขุธาตุ,  จักขุ- 
ธาตุชื่อวาจักขุดวย   ชื่อวาจักขุธาตุดวย. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,  ชื่อวาฆานธาตุ  ใชไหม  ฯลฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาธัมมธาตุ   ใชไหม  ? 
         ธัมมธาตุชื่อวาธาตุดวย   ชื่อวาธัมมธาตุดวย,    ธาตุที่เหลือชื่อวา 
ธาตุ   แตไมชื่อวาธัมมธาตุ. 
         (ปณณัตติวาระในอายตนยมกฉันใด   ปณณัตติวาระแมในธาตุ 
ยมกก็ฉันนั้น)                                                   
         พึงผูกจักกนัย.                                                  
                         ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก 
         [๘๐๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ   ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาฆานธาตุ   ใชไหม   ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ   ใชไหม   ? 
         ใช. 
         (พึงผูกจักกนัย    ทั้งหมดใชคําตอบวา   อามนฺตา  ทั้ง  ๒ สวน 
แมในธาตุที่เหลือ.) 
                       ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                สุทธธาตุวาระ  อนุโลม  
         [๘๐๗]   ธรรมทีช่ื่อวาจักขุ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,    ชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
         จักขุธาตุชื่อวาธาตุดวย   ชื่อวาจักขุธาตุดวย,     ธาตุที่เหลือชื่อวา 
ธาตุ   แตไมชื่อวาจักขุธาตุ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาโสต,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ฆานะ ฯ ล ฯ  ชิวหา.  กายะ.  รูปะ. สัททะ.  คันธะ.  รสะ. 
โผฏฐัพพะ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุวิญญาณ,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาจักขุวิญญาณ  ใชไหม ? 
         จักขุวิญญาณธาตุ   ชื่อวา    ธาตุดวย   ชื่อวา   จักขุวิญญาณธาตุ 
ดวย,    ธาตุที่เหลือ   ชื่อวา    แตไมชือ่วาจักขุวิญญาณธาตุ. 
         โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ. ชิวหาวิญญาณ. กายวิญญาณ.  
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         ธรรมท่ีชื่อวามโน,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,  ชื่อวามโนธาตุ  ใชไหม  ? 
         มโนธาตุ   ชื่อวา    ธาตุดวย   ชื่อวา    มโนธาตุดวย,  ธาตุที่เหลือ 
ชื่อวา   ธาตุ   แตไมชื่อวามโนธาตุ. 
         ธรรมท่ีชื่อวามโนวิญญาณ,  ชือ่วาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวามโนวิญญาณธาตุ  ใชไหม  ? 
         มโนวิญญาณธาตุ   ชื่อวา    ธาตุดวย   ชื่อวา    มโนวิญญาณธาตุ 
ดวย,  ธาตุที่เหลือ   ชื่อวา   ธาตุ   แตไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธรรม,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,  ชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
         ธัมมธาตุ   ชื่อวา    ธาตุดวย   ชื่อวา   ธัมมธาตุดวย  ธาตุที่เหลือ 
ชื่อวา   ธาตุ   แตไมชื่อวาธัมมธาตุ. 
                             สุทธธาตุวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 802 

                                 สุทธธาตุวาระ  ปจจนิก 
         [๘๐๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ?  
         เวนจักขุเสียแลว  ธาตุที่เหลือ    ไมชื่อวาจักขุ     แตชื่อวาธาตุ, 
เวนจักขุและธาตุเสียแลว   ธรรมท่ีเหลอื ไมชื่อวาจักขุ  และไมชื่อวาธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวาจักขุธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาโสต,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
         เวนโสตเสียแลว   ฯ ล ฯ   เวนฆานะเสียแลว     ฯ ล ฯ           
เวนชิวหาเสียแลว   ฯ ล ฯ                                                              
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวากายธาตุ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวารูป,    ไมชื่อวาธาตุ    ใชไหม ?                    
         เวนรูปเสียแลว   ฯ ล ฯ      เวนสัททะ   ฯ ล ฯ      คันธะ   ฯลฯ 
รสะ  ฯ ล ฯ  โผฏฐัพพะ ฯ ล ฯ  จักขุวิญญาณ ฯ ล ฯ  โสตวิญญาณ  ฯ ล ฯ 
ฆานวิญญาณ  ฯ ล ฯ   ชวิหาวิญญาณ  ฯ ล ฯ  กายวิญญาณ  ฯ ล ฯ  มโน ฯ ล ฯ 
มโนวิญญาณเสียแลว  ฯ ล ฯ  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมม,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                       สุทธธาตุวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 804 

                              สุทธธาตุมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๘๐๙]   ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,   ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม ? 
         โสตธาตุ   ชื่อวา    ธาตุดวย   ชื่อวา   โสตธาตุดวย,   ธรรมท่ีเหลือ 
ชื่อวา    ธาตุ    แตไมชื่อวาโสตธาตุ. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจักขุ,  ชื่อวาธาตุ  ใชไหม  ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ   ชื่อวาฆานธาตุ  ใชไหม  ? 
                                                 ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาธาตุ,   ชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม  ? 
         ธัมมธาตุ   ชื่อวา   ธาตุดวย  ชื่อวา   ธัมมธาตุดวย,   ธรรมท่ีเหลือ 
ชื่อวา    ธาตุ   แตไมชื่อวาธัมมธาตุ. 
         (พึงผูกจักกนัย.) 
                           สุทธธาตุมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           สุทธธาตุมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๘๑๐]   ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาธาตุ   ใชไหม  ? 
         เวนจักขุเสียแลว   ธาตุที่เหลือไมชื่อวาจักขุ   แตชื่อวาธาตุ,  เวน 
จักขุและธาตุเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจักขุและไมชื่อวาธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาโสตธาตุ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจักขุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม ? 
         เวนจักขุเสียแลว   ธาตุที่เหลือไมชื่อวาจักขุ   แตชื่อวาธาตุ,  เวน 
จักขุและธาตุเสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจักขุและไมชื่อวาธาตุ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ   ไมชื่อวาฆานธาตุ   ใชไหม  ? 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาธัมมธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                         ฯ ล ฯ 
          ธรรมที่ไมชื่อวาธัมม,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
          ใช. 
          ธรรมที่ไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวาจักขุธาตุ  ใชไหม  ? 
          ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาธัมม,  ไมชื่อวาธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,   ไมชื่อวาโสตธาตุ ใชไหม ? 
                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาธาตุ,  ไมชื่อวามโนวิญญาณธาตุ,  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         พึงผูกจักกนัย. 
         (ปณณัตติวาระแหงอายตนยมกฉันใด     ปณณัตติวาระธาตุยมก 
พึงใหพิสดารฉันนั้น.) 
                        สุทธธาตุมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                    ปณณัตติวาระ  จบ  
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                                        ปวัตติวาระ  
                                        อุปปาทวาระ 
                              ปจจุปปนนวาระ อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ 
                                        จักขุธาตุมูล 

จักขุธาตุมูละ  โสตธาตุมูลี :- 
         [๘๑๑]   จักขุธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,  โสตธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีจักขุเกิดได   โสตะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขุ- 
ธาตุกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตโสตธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลท่ีมีจักขุและโสตะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขุธาตุ 
กําลังเกิด    และโสตธาตุก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     โสตธาตุเกิดแกบุคคลใด,    จักขุธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีมีโสตะเกิดได    จักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิด  โสต- 
ธาตุกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตจักขุธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน.    บุคคลท่ีมีโสตะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    โสตธาตุ 
กําลังเกิด   และจักขุธาตุก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                            จบ   จักขุธาตุมูละ  โสตธาตุมูลี  
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จักขุธาตุมูละ  ฆานธาตุมูลี :-  

         [๘๑๒]   จักขุธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ฆานธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดได   ฆานะเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด   จักขุ- 
ธาตุกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตฆานธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลท่ีมีจักขุและฆานะเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด    จักขุธาตุ 
กําลังเกิด   และฆานธาตุกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                           
         ก็หรือวา    ฆานธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขุธาตุก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                                        
         บุคคลท่ีมีฆานะเกิดได  จักขุเกิดไมไดเหลานั้นกําลังเกิด  ฆานธาตุ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตจักขุธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น,   บุคคลท่ีมีฆานะและจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลงเกิด    ฆานธาตุกําลัง 
เกิด    และจักขุธาตุก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                          
                             จบ  จักขุธาตุมูละ  ฆานธาตุมูลี 

จักขุธาตุมูละ  รูปธาตุมูลี :- 
         [๘๑๓]   จักขุธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,     รูปธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช            
         ก็หรือวา   รูปธาตุกาํลังเกิดแกบุคคลใด,   จักขุธาตุก็กําลังเกิดแก  
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีมีรูปะเกิดได   จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด    รปูธาตุ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตจักขุธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น,    บุคคลท่ีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     รูปธาตุกําลังเกิด    และ 
จักขุธาตุก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.   
                            จบ  จักขุธาตุมูละ   รูปธาตุมูลี 
 

จักขุธาตุมูละ  มโนวิญญาณธาตุมูลี :- 
         [๘๑๔]   จักขุธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มโนวิญญาณธาตุก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มโนวิญญาณธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,     จักขุธาตุก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                                
         บุคคลท่ีมีจิตเกิดได     จักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด      มโน- 
วิญญาณธาตุกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตจักขุธาตุไมใชกําลังเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีมีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด  มโนวิญญาณ- 
ธาตุกําลังเกิด   และจักขุธาตุก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                      จบ  จักขุธาตุมูละ  มโนวิญญาณธาตุมูล ี
 

จักขุธาตุมูละ  ธัมมธาตุมูลี :- 
         [๘๑๕]   จักขุธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ธัมมธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    ธัมมธาตุกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จักขุธาตุก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีจักขุเกิดไมไดเหลาน้ันกําลังเกิด      ธมัมธาตุกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตจักขุธาตุไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล 
ที่มีจักขุเกิดไดเหลาน้ันกําลังเกิด     ธัมมธาตุกําลังเกิด      จักขุธาตุก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  จักขุธาตุมูละ  ธัมมธาตุมูลี 
                                     จักขุธาตุมูล  จบ  
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         (อายตนยมกทานจําแนกไว   ฉันใด    แมธาตุยมก    ก็พึงจําแนก  
ฉันนั้น  พึงกระทําใหเหมือนกัน.) 
                                    ปวัตติวาระ  จบ 
 
                                      ปริญญาวาระ 
         [๘๑๖]   บุคคลใดกาํลังรูแจงจักขุธาตุ  บุคคลน้ันกําลังรูแจง 
โสตธาตุ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธาตุยมก   จบบริบูรณ   โดยยอ. 
                                  ปรญิญาวาระ  จบ 
                                 ธาตุยมก  ที ่ ๔  จบ  
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                                      อรรถกถาธาตุยมก 
         บัดนี้   เปนการวรรณนาธาตุยมก  ที่ทานรวบรวมแสดงไวแลวใน 
ลําดับอายตนยมกดวยอํานาจธาตุ  ในธรรมมีกุศลเปนตน   ที่ทานแสดง  
ไวแลวในมูลยมกเหลาน้ันนั่นแหละ.  พึงทราบการกําหนดพระบาลีตาม 
นัยที่ทานกลาวไวแลวในอายตนยมกน้ันนั่นเทียว.      ก็ในธาตุยมกแมนี้ 
มหาวาระ ๓ มีปณณัตติวาระเปนตน   และอันตรวาระที่เหลือ   กับประ- 
เภทท้ังหลาย   มีประเภทแหงกาลเปนตน   ยอมเปนเชนเดียวกันกับที่มา    
แลวในอายตนยมกน่ันเทียว.   อีกอยางหนึ่ง   ในธาตุยมกน้ี    ทานกลาว 
รูปธาตุภายในและภายนอกเทียว      แลวจึงกลาววิญญาณตามลําดับ 
เพ่ืองายแกการถามยมก.   ก็ยมกท่ีมากกวาอายตนยมก   การถามท่ีทวีคูณ 
ดวยยมก    และอรรถที่ทวีคูณดวยการถาม   ยอมมีในธาตุยมกน้ี    เพราะ  
ธาตุทั้งหลายมีมาก.     การวินิจฉัย อรรถกถาแหงยมกท้ังหลายท่ีไดอยูใน 
ยมกท้ังหลาย   มีจักขุธาตุมูลกั้นเปนตนเหลาน้ัน  พึงทราบตามนัยที่กลาว 
แลวในอายตนยมกน่ันเทียว.     ก็คติแหงอรรถในธาตุยมกน้ี    ยอมเปน 
เชนเดียวกันกับดวยอายตนะน้ันนั่นเทียว.    อน่ึง   แมพระบาลีทานก็ยอ 
ไวแลว   เพราะเหตุนั้นนั่นเทียว.    ปรญิญาวาระพึงทราบวา   เปนวาระ 
ตามปกตินั่นเทียว  ดังนี้. 
                                   อรรถกถาธาตุยมก  จบ  
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                                      สจัจยมกท่ี  ๕ 
                                      ปณณัตติวาระ                             
สัจจะ  ๔  คือ :- 
         ๑.  ทุกขสัจจะ  
         ๒.  สมทุยสัจจะ 
         ๓.  นิโรธสัจจะ 
         ๔.  มัคคสัจจะ 
                                      อทุเทสวาระ 
                              ปทโสธนวาระ  อนโุลม 
         [๘๑๗]   ธรรมทีช่ื่อวาทุกข   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาทุกขสัจจะ,  ชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทัย,   ชือ่วาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทยสัจจะ,  ชื่อวาสมุทัย  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวานิโรธ,  ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวานิโรธสัจจะ,   ชื่อวานิโรธ   ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวามัคคสัจจะ,   ชื่อวามรรค   ใชไหม ? 
                           ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 814 

                                  ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  
         [๘๑๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม  ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาทุกขสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกข  ใชไหม  ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทัย, ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ, ไมชื่อวาสมุทัย ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวานิโรธ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวานิโรธสัจจะ, ไมชื่อวาโรธ ใชไหม  ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวามัคคสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
                               ปทโสธนวาระ  ปจจนิก จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 815 

ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๘๑๙]   ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,  ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาทุกข,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ   ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาทุกข,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวานิโรธ,    ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,  ชือ่วาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวานิโรธ,  ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 816 

         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,    ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                 ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนโุลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 817 

                           ปทโสธนมูลจักกวาระ   ปจจนิก  
         [๘๒๐]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทัย, ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทัย, ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทัย, ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวานิโรธ, ไมชื่อวานิโรธสัจจะ ใชไหม ? 
                       ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 818 

         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกสัจจะ ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                    ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 819 

                          สุทธสัจจวาระ  อนุโลม 
         [๘๒๑]   ธรรมทีช่ื่อวาทุกข,   ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,  ชือ่วาทุกข  ใชไหม ?                    
                       ธรรมทีช่ื่อวาสมุทัย  ชือ่วาสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,  ชือ่วาสมุทัย   ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวานิโรธ,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชือ่วานิโรธ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวามรรค,  ชือ่วาสัจจะ  ใชไหม ? 
                       ธรรมทีช่ื่อวาสัจจะ,  ชือ่วามรรค  ใชไหม ? 
                     สุทธสัจจวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 820 

                             สุทธสัจจวาระ  ปจจนิก  
         [๘๒๒]   ธรรมทีไมชื่อวาทุกข,    ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,   ไมชื่อวาทุกข   ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทัย  ใชไหม?                
                        ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,   ไมชื่อวาสัจจะ   ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธ   ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค, ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
                          สุทธสัจจวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 821 

                      สุทธสัจจมลูจักกวาระ  อนุโลม  
         [๘๒๓]   ธรรมทีช่ือ่วาทุกข,  ชือ่วาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทัย    ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,   ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชือ่วาทุกข  ใชไหม ? 
                                                 ฯ ล ฯ 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชือ่วามรรค  ใชไหม ? 
 
                        ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,  ชื่อวาสัจจะ   ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชือ่วาทุกข  ใชไหม ? 
                                                  ฯ ล ฯ 
                        ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ, ชื่อวามรรค  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 822 

         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทัย  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธ  ใชไหม ? 
             สุทธสัจจมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 823 

                          สุทธสัจจมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๘๒๔]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทัย  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ   ใชไหม  ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค   ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
                                                    ฯ ล ฯ 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ?  
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
                                                    ฯ ล ฯ 
                        ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 824 

                ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,   ไมชื่อวาสัจจะ   ใชไหม ?  
                ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
                ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,   ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ?  
                ธรรมทีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทัย   ใชไหม ? 
                ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวาสัจจะ   ใชไหม ? 
                ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธ    ใชไหม ? 
                         สุทธสัจจมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                     อุทเทสวาระ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 825 

                                         นิทเทสวาระ 
                                 ปทโสธนวาระ  อนุโลม 

                                    ๑.  ทุกขสัจจะ 
         [๘๒๕]   ธรรมทีช่ือ่วาทุกข,  ชือ่วาทุกขสัจจะ ใชไหม ?  
         ใช 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกขสัจจะ, ชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
         ยกเวนกายิกทุกข   เจตสิกทุกขเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน 
ชื่อวาทุกขสัจจะ   แตไมชื่อวาทุกข,   กายิกทุกข   เจตสิกทุกขชื่อวาทุกข 
ก็ใช  ชื่อวาทุกขสัจจะก็ใช. 
                                       จบ  ทุกขสัจจะ 

                                   ๒.  สมุทยสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนสมุทัยสัจจะเสียแลว      ธรรมท่ีเหลือนอกนั้นชื่อวาสมุทัย 
แตไมชื่อวาสมุทยสัจจะ,  สมุทยสัจจะชื่อวาสมุทัยก็ใช  ชื่อวาสมุทยสัจจะ 
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมุทยสัจจะ,   ชื่อวาสมุทัย  ใชไหม ? 
         ใช.  
                                      จบ  สมุทยสัจจะ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 826 

                                   ๓.  นิโรธสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ   ใชไหม ? 
         ยกเวนนิโรธสัจจะเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือนอกนั้นชื่อวานิโรธ 
แตไมชื่อวานิโรธสัจจะ,    นิโรธสัจจะชื่อวานิโรธก็ใช  ชื่อวานิโรธสัจจะ  
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธสัจจะ,    ชือ่วานิโรธ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                    จบ   นิโรธสัจจะ 

                                  ๔.  มัคคสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนมัคคสัจจะเสียแลว,       ธรรมที่เหลือนอกนั้นชื่อวามรรค  
แตไมชื่อวามัคคสัจจะ,     มัคคสัจจะชื่อวามรรคก็ใช      ชื่อวามัคคสัจจะ 
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวามัคคสัจจะ,   ชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                        จบ  มัคคสัจจะ 
                             ปทโสธนวาระ  อนุโลม   จบ  
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                                 ปทโสธนวาระ   ปจจนิก   

                                     ๑.  ทุกขสัจจะ 
         [๘๒๖]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,   ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนกายิกทุกข เจตสิกทุกขเสียแลว ทุกขสัจจะท่ีเหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาทุกข   แตชื่อวาทุกขสัจจะ,    ยกเวนทุกขและทุกขสัจจะเสียแลว 
ธรรมที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวาทุกขและไมชื่อวาทุกขสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกขสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกข  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                       จบ   ทุกขสัจจะ 

                                   ๒.  สมุทยสัจจะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสมุทัยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช.          
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทยสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทัย  ใชไหม ? 
         ยกเวนสมุทยสัจจะเสียแลว          สมุทัยที่เหลอืนอกน้ันไมชื่อวา 
สมุทยสัจจะ     แตชื่อวาสมุทัย,     ยกเวนสมุทัยและสมุทยสัจจะเสียแลว 
ธรรมที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวาสมุทัยและไมชื่อวาสมุทยสัจจะ. 
                                     จบ   สมุทยสัจจะ  
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                                   ๓.  นิโรธสัจจะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธ   ใชไหม ? 
         ยกเวนนิโรธสัจจะเสียแลว นิโรธท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวานิโรธ 
สัจจะ  แตชื่อวานิโรธ     ยกเวนนิโรธและนิโรธสจัจะเสียแลว    ธรรม    
ที่เหลือนอกน้ันไมชื่อนิโรธและไมชือ่วานิโรธสัจจะ. 
                                     จบ   นิโรธสัจจะ 

                                    ๔.  มัคคสัจจะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามัคคสัจจะ,  ไมชื่อวามรรค  ใชไหม ? 
         ยกเวนมัคคสัจจะเสียแลว     มรรคที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวามัคค- 
สัจจะ  แตชื่อวามรรค,    ยกเวนมรรคและมัคคสัจจะเสียแลว     ธรรมท่ี 
เหลือนอกน้ันไมชื่อวามรรคและไมชือ่วามัคคสัจจะ. 
                                      จบ   มัคคสัจจะ 
                            ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                      ทุกขสัจจมูล 

๑.  ทุกขสัจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
         [๘๒๗]   ธรรมทีช่ือ่วาทุกข,  ชือ่วาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ,  ใชไหม ? 
         สมุทยสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช    ชือ่วาสมุทยสัจจะก็ใช,    ธรรมที ่
เหลือนอกน้ันชื่อวาสัจจะ   แตไมชื่อวาสมุทยสัจจะ. 
                         จบ  ทุกสจัจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

๒.  ทุกขสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,  ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ  
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๓.  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี  

                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ    ใชไหม ? 
         มัคคสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช        ชื่อวามัคคสัจจะก็ใช,     ธรรมที ่
เหลือนอกน้ันชื่อวาสัจจะ   แตไมชื่อวามัคคสัจจะ 
                        จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล   จบ 
 
                                      สมุทยสัจจมูล 

๑.  สมุทยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนสมุทยสัจจะเสียแลว     สมุทัยที่เหลือนอกน้ันชื่อวาสมุทัย 
แตไมชื่อวาสมุทยสัจจะ,  สมุทยสัจจะชื่อวาสมุทัยก็ใช  ชื่อวาสมุทยสัจจะ 
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
                                            ฯ ล ฯ  
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๒.  สมุทยสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี  

                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ   ใชไหม ?  
                                            ฯ ล ฯ 

๓.  สมุทยสัจจมูละ มัคคสัจจมูลี  

                                            ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         มัคคสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช   ชื่อวามัคคสัจจะก็ใช,    ธรรมท่ีเหลือ 
นอกน้ันชื่อวาสัจจะแตไมชื่อวามัคคสัจจะ. 
                       จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                   สมทุยสัจจมูล  จบ 
 
                                       นิโรธสัจจมลู 

๑.  นิโรธสัจจมูละ   ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,   ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนนิโรธสัจจะเสียแลว     นโิรธที่เหลือนอกนั้นชื่อวานิโรธ   
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แตไมชื่อวานิโรธสัจจะ,  นิโรธสัจจะชื่อวานิโรธกใ็ช  ชื่อวานิโรธสัจจะ  
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม  ? 
                                          ฯ ล ฯ 

๒.  นิโรธสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,    ชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ 

๓.  นิโรธสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                           ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,    ชื่อวามัคคสัจจะ ใชไหม ? 
         มัคคสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช   ชื่อวามัคคสัจจะก็ใช,   ธรรมท่ีเหลือ 
นอกน้ันชื่อวาสัจจะแตไมชื่อวามัคคสัจจะ. 
                        จบ   นิโรธสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    นโิรธสัจจมูล  จบ                               
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                                     มคัคสัจจมูล 

๑.  มัคคสจัจมูละ  ทุกขสัจจมูลี  

         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวามัคคสัจจะ,  ใชไหม ? 
         ยกเวนมัคคสัจจะเสียแลว,       มรรคท่ีเหลือนอกน้ันชื่อวามรรค 
แตไมชื่อวามัคคสัจจะ,      มัคคสัจจะชื่อวามรรคก็ใช     ชื่อวามัคคสัจจะ 
ก็ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                                         ฯ ล ฯ 

๒.  มัคคสัจจมูละ สมุทยสัจจมูลี  

                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                                          ฯ ล ฯ 

๓.  มัคคสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,    ชื่อวานิโรธสัจจะ   ใชไหม ? 
         นิโรธสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช    ชือ่วานิโรธสัจจะก็ใช,    ธรรมท่ี  
เหลือนอกน้ันชื่อวาสัจจะ   แตไมชื่อวานิโรธสัจจะ. 
                          จบ  มัคคสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
                                       มัคคสัจจมูล  จบ 
                         ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
                                        ทุกขสัจจมูล 

๑.   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
         [๘๒๘]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนกายิกทุกข เจตสิกทุกขเสียแลว ทุกขสัจจะท่ีเหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาทุกข   แตชื่อวาทุกขสัจจะ,     ยกเวนทุกขและทุกขสัจจะเสียแลว 
ธรรมที่เหลือนอกนั้นไมชื่อวาทุกขและไมชื่อวาทุกขสัจจะ. 
         ธรรมไมที่ชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม  ? 
         ใช.  
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

๒.  ทุกขสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนกายิกทุกข   เจตสิกทุกขเสียแลว   ทุกขสัจจะที่เหลือนอก 
นั้นไมชื่อวาทุกข    แตชือ่วาทุกขสัจจะ,    ยกเวนทุกขและทุกขสัจจะเสีย  
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แลวธรรมที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาทุกขและไมชื่อวาทุกขสัจจะ.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
                   จบ   ทุกขสัจจมูละ   นโิรธสัจจมูลี 
 

๓.  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ.  ไมชื่อวามรรคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                   จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                               ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                 สมทุยสัจจมูล 

๑.  สมุทยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสมุทัยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,   ไมชื่อวาทุกขสัจจะ ใชไหม ?  
        ใช.  
                     จบ  สมุทยสจัจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
 

๒.   สมุทยสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
          ธรรมที่ไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ.  ใชไหม ? 
          ใช. 
          ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                                       ฯ ล ฯ 
                  จบ  สมุทยสัจจะมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
 

๓.  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสจัจมูลี 
                                        ฯ ล ฯ 
          ธรรมที่ไมชื่อวาสัจจะ,    ไมชื่อวามัคคสัจจะ ใชไหม ? 
          ใช. 
                    จบ   สมุทยสจัจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                สมุทยสัจจมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 837 

                                   นิโรธสัจจมูล 

๑.  นิโรธสัจจมูละ   ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ    ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                                        ฯ ล ฯ 
                   จบ  นิโรธสจัจมูละ   ทุกขสัจจมูลี 
 

๒.  นิโรธสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                                         ฯ ล ฯ  
                  จบ  นิโรธสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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๓.  นิโรธสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี  
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,   ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ  นิโรธสจัจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                               นิโรธสัจจมูล  จบ 
 
                                   มัคคสัจจมูล 

๑.   มัคคสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,   ไมชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                      จบ  มัคคสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี  
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๒.   มัคคสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  

         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,   ไมชื่อวามัคคสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                                        ฯ ล ฯ 
                    จบ  มัคคสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

๓.  มัคคสัจจมูละ    นิโรธสัจจมูลี 
                                        ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ,  ใชไหม ? 
         ใช. 
                    จบ   มัคคสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
                                  มัคคสัจจมูล  จบ 
                   ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                               สุทธสัจจวาระ  อนุโลม 

                                   ๑. ทุกขสัจจะ 
         [๘๒๙]   ธรรมทีช่ื่อวาทุกข,  ชื่อวาสัจจะ,  ใชไหม ?  
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ทุกขสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช   ชื่อวาทุกสัจจะก็ใช,  ธรรมที่เหลือ 
นอกน้ันชื่อวาสัจจะ   แตไมชื่อวาทุกขสัจจะ. 
                                      จบ  ทุกขสัจจะ 
 

                                 ๒.  สมุทยสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมุทัย,    ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                            ฯ ล ฯ 
                                     จบ สมุทยสัจจะ  
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                                   ๓.  นิโรธสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,    ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม  ?  
         ใช. 
                                              ฯ ล ฯ 
                                      จบ  นิโรธสัจจะ 
 

                                   ๔.  มัคคสัจจะ 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,   ชื่อวาสัจจะ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ ใชไหม  ? 
         มัคคสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช   ชื่อวามัคคสัจจะก็ใช,   ธรรมท่ีเหลือ 
นอกน้ันชื่อวาสัจจะแตไมชื่อวามัคคสัจจะ. 
                                       จบ   มัคคสัจจะ 
                              สุทธสจัจวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                สุทธสัจจวาระ  ปจจนิก  

                                   ๑.  ทุกขสัจจะ 
         [๘๓๐]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนทุกขเสียแลว    สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวาทุกข  แต 
ชื่อวาสัจจะ,     ยกเวนทุกขและสัจจะเสียแลว    ธรรมที่เหลือนอกน้ันไม 
ชื่อวาทุกขและไมชื่อวาสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                       จบ   ทุกขสัจจะ 
                                                                                                                                                                

                                   ๒.  สมุทยสัจจะ            

         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ยกเวนสมุทัยเสียแลว   ฯ ล ฯ 
                                      จบ   สมุทยสัจจะ  
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                                   ๓.  นิโรธสัจจะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวาสัจจะ   ใชไหม  ?  
         ยกเวนนิโรธเสียแลว   ฯ ล ฯ 
                                     จบ   นิโรธสัจจะ 
 

                                   ๔.  มัคคสัจจะ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนมรรคเสียแลว   สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวามรรค   แต  
ชื่อวาสัจจะ,       ยกเวนมรรคและสัจจะเสียแลว     ธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวามรรคและไมชื่อวาสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,   ไมชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                                       จบ   มัคคสัจจะ 
                               สุทธสัจจวาระ  ปจจนิก จบ  
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                          สุทธสัจจมูลจักกวาระ  อนุโลม  
                                        ทุกขสัจจมูล 

๑.   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
         [๘๓๑]   ธรรมทีช่ื่อวาทุกข,   ชื่อวาสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,    ชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม ? 
         สมุทยสัจะชื่อวาสัจจะก็ใช     ชือ่วา มุทยสัจจะก็ใช      ธรรมท่ี  
เหลือนอกน้ันชื่อวาสัจจะ   แตไมชื่อวาสมุทยสัจจะ. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

๒.  ทุกขสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี  

         ธรรมท่ีชื่อวาทุกข,   ชื่อวาสัจจะ   ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,    ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
                                           ฯ ล ฯ 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี  
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๓.  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี  

                                           ฯ  ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,   ชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         มัคคสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช   ชื่อวามัคคสัจจะก็ใช,   ธรรมท่ีเหลือ 
นอกน้ันชื่อวาสัจจะแตไมชื่อวามัคคสัจจะ. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 
         ธรรมท่ีชื่อวาสมุทัย,  ชื่อวาสัจจะ ใชไหม ? 
         ใช. 
                                             ฯ ล ฯ 
                                   สมทุยสัจจมูล  จบ 
 
                                       นิโรธสัจจมลู 
         ธรรมท่ีชื่อวานิโรธ,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                                              ฯ ล ฯ 
                                    นโิรธสัจจมูล   จบ  
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                                 มัคคสัจจมูล  

มัคคสัจจมูละ ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีชื่อวามรรค,  ชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช.             
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชื่อวาทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
                                         ฯ ล ฯ 
                    จบ มัคคสัจจมูละ ทุกขสัจจมูลี 
                                มัคคสัจจมูล จบ 
 
                                  นิโรธสัจจมูล 

๑.  นิโรธสัจจมูละ สมุทยสัจจมูลี 
                                         ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ,  ชื่อวาสมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
                                         ฯ ล ฯ 
                  จบ  นิโรธสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                นิโรธสัจจมูล  จบ  
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                                    มคัคสัจจมูล 

๑.  มัคคสจัจมูละ นิโรธสัจจมูลี 
                                         ฯ ล ฯ  
         ธรรมท่ีชื่อวาสัจจะ, ชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ? 
         นิโรธสัจจะชื่อวาสัจจะก็ใช  ชื่อวานิโรธสัจจะก็ใช,  ธรรมท่ี 
เหลือนอกน้ันชื่อวาสัจจะ  แตไมชื่อวานิโรธสัจจะ. 
                      จบ  มัคคสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
                                  มัคคสัจจมูล  จบ 
                    สุทธสัจจมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ          
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                           สุทธสัจจมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
                                        ทุกขสัจจมูล 

๑.  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
         [๘๓๒]   ธรรมที่ไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนทุกขเสียแลว  สัจจะที่เหลือนอกน้ันไมชื่อวาทุกข แต 
ชื่อวาสัจจะ,      ยกเวนทุกขและสัจจะเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือนอกนั้นไม 
ชื่อวาทุกขและไมชื่อวาสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

๒.  ทุกขสัจจมูละ   นิโรธสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาทุกข,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนทุกขเสียแลว    สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวาทุกข  แต 
ชื่อวาสัจจะ,        ยกเวนทุกขและสัจจะเสียแลว     ธรรมที่เหลือนอกนั้น 
ไมชื่อวาทุกขและไมชื่อวาสัจจะ.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 849 

         ธรรมไมที่ชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ  ใชไหม ?  
                                              ฯ ล ฯ 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
 

๓.  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                              ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,   ไมชื่อวามัคคสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 

๑.  สมุทยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสมุทัย,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนสมุทัยเสียแลว   สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวาสมุทัย   แต  
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ชื่อวาสัจจะ,     ยกเวนสมุทัยและสัจจะเสียแลว     ธรรมที่เหลือนอกนั้น  
ไมชื่อวาสมุทัยและไมชื่อวาสัจจะ. 
                                              ฯ ล ฯ 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
 
                                        นิโรธสัจจมลู 
         ธรรมท่ีไมชื่อวานิโรธ,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนนิโรธเสียแลว   ฯ ล ฯ 
                                    นโิรธสัจจมูล   จบ 
 
                                        มัคคสัจจมูล 

๑.  มัคคสจัจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนมรรคเสียแลว   สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวามรรค   แต 
ชื่อวาสัจจะ,    ยกเวนมรรคและสัจจะเสียแลว    ธรรมที่เหลือนอกน้ันไม 
ชื่อวามรรคและไมชื่อวาสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  มัคคสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี  
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๒.  มัคคสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  

         ธรรมท่ีไมชื่อวามรรค,  ไมชื่อวาสัจจะ  ใชไหม ? 
         ยกเวนมรรคเสียแลว    สัจจะท่ีเหลือนอกน้ันไมชื่อวามรรค   แต 
ชื่อวาสัจจะ,    ยกเวนมรรคและสัจจะเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือนอกน้ันไม 
ชื่อวามรรคและไมชื่อวาสัจจะ. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวาสมุทยสัจจะ   ใชไหม ? 
                                            ฯ ล ฯ 
                        จบ  มัคคสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

๓.  มัคคสัจจมูละ  นิโรธสัจจมูลี 
                                             ฯ ล ฯ 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสัจจะ,  ไมชื่อวานิโรธสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  มัคคสัจจมูละ   นโิรธสัจจมูลี 
                                       มัคคสัจจมูล  จบ 
                          สุทธสัจจมูลจักกวาระ ปจจนิก  จบ 
                                      ปณณัตติวาระ  จบ  
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                                          ปวัตติวาระ  
                                         อุปปาทวาระ 
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๓๓]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด, สมุทยสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี    ทกุขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตสมุทย- 
สัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,          ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.                                                               
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มรรคสัจจมลีู :- 
         [๘๓๔]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มัคคสัจจะก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตในปญจ- 
โวการภูมิ      ทุกขสัจจะกําลังเกิด      และมัคคสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ     มคัคสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     ใน 
อุปปาทขณะแหงมัคคจิตในปญจโวการภูมิ     มัคคสัจจะกําลังเกิด   และ 
ทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                        สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๓๕]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   มรรคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๓๖]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,    สมุทยสัจจะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ    ทุกขสัจจะกําลังเกิดในภูมินั้น     แตสมุทย-  
สัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะกําลังเกิดในภูมิใด    ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๓๗]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,    มัคคสัจจะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอบายภูมิก็ดี     ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      ทุกขสัจจะกําลังเกิด 
ในภูมินั้น   แตมัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในจตุโวการภูมิก็ดี 
ในปญจโวการภูมิก็ดี   ที่เหลือนอกน้ัน   ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และมัคค- 
สัจจะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                       สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๓๘]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,       มัคคสัจจะก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอบายภูมิสมุทยสัจจะกําลังเกิดในภูมินั้น    แตมัคคสัจจะไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น,  ในจตุโวการภูมิก็ดี  ในปญจโวการภูมิก็ดี  ที่เหลือ 
นอกน้ัน   สมุทยสัจจะกําลังเกิด    และมัคคสัจจะก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,    สมุทยสัจจะก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 857 

                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๓๙]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         (แมในปุคคโลกาสวาระ   ก็พึงจําแนกใหพิจารณาเชนเดียวกันกับ 
ปุคคลวาระ.) 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ สมุทยสัจจมูลี 
                                   ทุกขสัจจมูล   จบ 
                               ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๔๐]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี  สมทุยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แต 
ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี  ใน 
ในภังคขณะแหงติดในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด  และทุกสัจจะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๘๔๑]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  มัคคสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ        ทุกขสัจจะไมใชกําลัง   
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตมัคคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ใน 
อุปปาทขณะแหงผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด     และ 
มัคคสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตต-  
จิตในปวัตติกาลก็ดี     มคัคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แต 
ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงผลจิต  ในอรูปภูมิ 
ก็ดี   มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิด    และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                             จบ  ทกุขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๔๒]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต         สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตมัคคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะ 
แหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุจตจิตและ 
มัคควิปปยุตตจิตก็ดี    บคุคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด     มัคคสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหา      มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตสมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  ในภังคขณะแหง 
จิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิตและตัณหา   
วิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยู  
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ในอัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็ไมใช  
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๔๓]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   สมุทยสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น   ใชไหม  ?                                           
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๘๔๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, มัคคสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     ทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         กําลังเกิด. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี            
                                      ทุกขสัจจมูล   จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๔๕]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,      มัคคสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, สมุทยสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดในภูมินั้น    ใชไหม ?  
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         ในอบายภูมิ     มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น     แตสมุทย-  
สัจจะ    กําลงัเกิดในภูมินั้น,    ในอสัญญสัตตภูมิ   มัคคสัจจะไมใชกําลัง 
เกิด   และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๔๖]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี     สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
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นั้น    แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    เมื่อบุคคลท้ัง  
หมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะ 
แหงมรรคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด   และ 
ทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๔๗]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ      ทุกขสัจจะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมัคคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น,      บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี      ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงผลจิตในอรูปภูมิก็ดี      ทกุขสัจจะไม 
ใชกําลังเกิด และมัคคสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตต- 
จิตในปวัตติกาลก็ดี      มคัคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
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นั้น  แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท้ังหมด   
กําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     มคัคสัจะไมใชกําลังเกิด     และทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๔๘]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต            สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตมัคคสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
ตัณหาวิปปยุตตจิตและมัคควิปปยุตดจิตก็ดี บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี      บุคคลที่เกิดอยูในอรูปภูมิก็ดี      สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิด 
และมัคคสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 866 

         ก็หรือวา           มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, 
สมุทยสจัจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหา     มคัคสัจจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลท้ังหมดก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงมัคค- 
วิปปยุตตจิตและตัณหาวิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู 
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชกําลังเกิด   และ 
สมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   สมทุยสัจจมูละ   มัคคสัจจมูล ี
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                     อตีตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี:- 
         [๘๔๙]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,       สมุทยสัจจะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็เคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๕๐]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ มาน้ัน ทุกขสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะไมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  
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บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔  มาแลว     ทุกขสัจจะเคยเกิด 
และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                             จบ  ทกุขสัจจะ  มัคคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๕๑]   สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,          มัคคสัจจะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔  มาน้ัน  สมุทย- 
สัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน       แตมัคคสัจะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาแลว  สมุทย- 
สัจจะเคยเกิด   และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 869 

         ก็หรือวา     มรรคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ใช. 
                          จบ  สมทุยสัจจะมูละ  มัคคสัจจมูล ี
                                      สมุทยสัจจมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๘๕๒]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         แมในโอกาสวาระ   เหมือนกับพระบาลีบทในที่ทั้งปวง สวน 
เหตุที่ทําใหตางกันแหงพระบาลีตันติบทนั้น  ก็เชนเดียวกับในโอกาส- 
วาระที่กลาวแลวในหนหลัง. 
                                     ทกุขสัจจมูละ  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๕๓]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทยสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี ๒  ( คือปฐมภวังค )   เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตสมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิ  ที ่
นอกจากบุคคลผูถึงพรอมดวยการเกิดข้ึนแหงจิตดวงท่ี ๒  ในสุทธาวาส-   
ภูมิ     ทกุขสัจจะเคยเกิด     และสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกขสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๘๕๔]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคคสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  ( คือปฐมภวังค )   เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ มาน้ัน 
ก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตมัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.    บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ มาแลว   ทุกขสัจจะก็ 
เคยเกิด   และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     ทุกขสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 872 

                                       สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๕๕]   สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,        มัคค- 
สัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่ออกุศลชวนะจิตดวงที่ ๒  เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี     บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔   มาน้ันก็ดี   
สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตมัคคสัจจะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔ มาแลว  สมุทยสัจจะเคยเกิด  และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                  อตีตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๕๖]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๕๗]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       มัคคสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา     มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ?  
         เคยเกิด. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๕๘]   สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                        จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ ฯ ล ฯ 
         [๘๕๙]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                  ทุกขสัจจมูละ   จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๖๐]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒  ( คือปฐมภวังค)   เกิดข้ึนแกบุคคลผูอยูใน  
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ    สมุทยสจัจะไมใช 
เคยเกิด   และทุกขสัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๖๑]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, มัคค- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี   ๒   ( คือปฐมภวังค )   เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔   มาน้ัน 
ก็ดี   บุคคลผูที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ  
นั้น,   บุคคลผูที่กําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด และ 
ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                          สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๖๒]   สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่ออกุศลชวนะจิตดวงที่  ๒  เกดิข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี    บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔  มาน้ันก็ดี 
มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตสมุทยสัจจะ  
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เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   เมื่อจิตดวงท่ี ๒  ( คือปฐมภวังค) 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด  และสมุทยสัจจะก็ไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                  อตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อนาคตวาระ  อนุโลม 
                                         ปุคคลวาระ  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๖๓]   ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี   บคุคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ แหงจิตใดก็ดี   ทุกข- 
สัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน        แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลนอกจากนี้     ทุกขสัจจะจักเกิด    และสมุทยสัจจะก็จัก 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะจักเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๖๔]   ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระ.อรหันตทั้ง 
หลายก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรค  ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี   ทกุขสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลเหลาใดจัก 
ไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี   ทุกขสัจจะจักเกิด  มัคคสัจจะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ มัคคสัจจะมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๖๕]   สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค    ปถุุชนเหลาน้ัน     สมุทยสจัจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันแตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจักไดมรรค  สมุทยสัจจะจักเกิด และมัคคสัจจะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด     มคัคสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน      มัคคสัจจะจักเกิด      และ 
สมุทยสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                        โอกาสวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ  

         [๘๖๖]   ทุกขสัจจะจักเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   ทุกขสัจจมูละ   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๖๗]   ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี      พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี  บคุคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคล     
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคล 
ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ     ปญจโวการภูมิ      ที่นอกจากบุคคลเหลาน้ัน 
ทุกขสัจจะจักเกิด    และสมุทยสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มรรคสัจจมลีู :- 
         [๘๖๘]   ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคคสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี      ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค    ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี   บุคคล 
ผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ทุกขสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
ก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดมรรค   ที่นอกจากจิตน้ันก็ดี   ทุกขสัจจะจักเกิด  
และมัคคสัจจะก็เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ทุกขสัจจะ  
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๖๙]   สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มัคคสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี       ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค 
ปุถุชนเหลาน้ันก็ดี   สมทุยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       บุคคลเหลาใดจะ 
ไดมรรค   สมุทยสัจจะจักเกิด   และมคัคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทยสัจจะ  
ก็จัดเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด      มคัคสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิด   แกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลเหลาใดจักไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน  มัคค- 
สัจจะก็จักเกิด     สมุทยสจัจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ  
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                                 อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๗๐]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       สมุทยสจัจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   บุคคลผูถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต     สมุทยสัจจะไมใชจัก 
เกิด   ทกุขสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๘๗๑]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี  ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี    มัคค- 
สัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน         แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,  บุคคลผูถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต    มัคคสัจจะไมใชจักเกิด 
และทุกขสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๗๒]   สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    สมทุยสัจจะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชจักเกิด และมัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     สุมทยสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถชุนเหลาน้ัน     มัคคสัจจะไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตสมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
มัคคสัจจะไมใชจักเกิด และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๘๗๓]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                    ทกุขสัจจมูละ  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๗๔]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.           
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี    พระอรหันตทั้ง  
หลายก็ดี   บคุคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใดก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตเหลาน้ัน    สมุทยสัจจะไมใชจักเกิด   และทุกข- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๗๕]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี   ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี     บุคคลผู 
เกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  มัคคสัจจะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลผูถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตเหลานั้น  มัคค-  
สัจจะไมใชจักเกิด       และทุกขสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๗๖]   สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด     สมุทยสัจจะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี  พระ 
อรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       สมุทยสัจจะ 
ไมใชจักเกิด และมัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทย-  
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี        ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรค 
ปุถุชนเหลาน้ันก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตสมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลผูถึงพรอมดวย 
อรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักเกิด      สมทุยสัจจะก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ จบ 
                                 อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๗๗]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะเคยเกิดแกบุคคลใด, ทุกขสัจจะกําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    สมุทยสัจจะเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล 
ทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     สมุทย- 
สัจจะเคยเกิด   และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๘๗๘]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,  มัคคสัจจะก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่ยังไมเขาความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกําลงัเกิด 
ก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      ทุกขสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตมัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคล  
ผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มาแลวกําลังเกิดก็ดีในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ทุกขสัจจะกําลังเกิด  และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคะสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาแลวกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและ 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริย- 
สัจ   ๔    มาแลวกําลังเกิดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
มัคคสัจจะเคยเกิด    และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูล ี
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 895 

                                     สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๗๙]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผู 
เคยรูอริยสัจ ๔  มานั้น     สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด  บุคคลเหลานั้น,     ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
ของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔   มาแลว       สมุทยสัจจะ 
กําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ 
มาแลวก็ดี    ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกผูที่เขาถึงความเปน 
ผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาแลวก็ดี    ผูที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี      มคัคสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึงความเปนผูเคยผูอริยสัจ ๔ 
มาแลว    มัคคสัจจะเคยเกิด      สมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๘๘๐]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ  ( ธรรมทั้งปวง 
อันเปนโอกาสวาระก็มีนัยเชนเดียวกัน.) 
                                     ทกุขสัจจมูละ  จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๘๑]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทยสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
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ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิ     ที ่ 
นอกจากน้ันก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ทุกขสัจจะ 
กําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกขสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ    ในปญจโวการภูมิก็ดี     ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี  สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตทุกข- 
สัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
จตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี   สมุทยสจัจะเคยเกิด    และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๘๒]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคคสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงปฎิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาส-  
ภูมิก็ดี   บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกําลังเกิด 
ก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมัคค- 
สัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูที่เขาถึงความ 
เปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔   มาแลวกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี     ทุกขสัจจะกําลังเกิดก็ดี      และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔   มาแลวกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตะและ 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลผูเขาถึง 
ความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มาแลวกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ในปวัตติกาลก็ดี   มัคคสัจจะเคยเกิด   และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :-    

         [๘๘๓]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคค- 
สัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔ มานั้น   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต  
มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      ในอุปปาทขณะ 
แหงตัณหาของผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มาแลว   สมุทยสัจจะ 
กําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         หรือวา   มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   สมุทยสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?                
         ในภังคขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔ 
มาแลวก็ดี     ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคลเหลานั้น 
ก็ดี     มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตสมทุยสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
ของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริสัจ ๔  มาแลว      มัคคสัจจะเคย 
เกิด   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๘๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา     สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๘๕]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔   มาแลวกําลงัตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผล  
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จิตในอรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมัคค- 
สัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.    บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู  
อริยสัจ  ๔   มาน้ันกําลังตายก็ดี      ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น. 
         ก็หรือวา      มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔   มาแลวกําลังเกิดก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี         มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูที่ยัง 
ไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มานั้นกําลังตายก็ดี     ในภังคขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด  และทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล จบ  
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                                        สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๘๖]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ 
๔ มาแลวก็ด ี ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี 
บุคคลผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี          สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตมัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะ 
แหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มาน้ันก็ดี 
ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี  บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด   และมัคคสัจจะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผู 
เคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ัน    มคัคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แต 
สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,       ในภังคขณะแหงตัณหาของ  
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บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มานั้นก็ดี     ในขณะที่ 
ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน  
อสัญญสัตตภูมิก็ดี     มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด     และสมุทยสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๘๘๗]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                     ทกุขสัจจมูละ  จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ   
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๘๘]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูกําลังตายในจตุโวการภูมิ       ปญจโวการภูมิก็ดี      ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
สมทุยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงปฏิ- 
สนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บคุคลท่ีกําลังตายใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด     และสมุทยสัจจะก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมทุยสัจจะไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ  
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ก็ดี   บุคคลผูกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สมทุยสัจจะก็ไมใชเคยเกิด 
และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๘๙]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔   มาแลวกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงปฏิสนธ ิ
จิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปน 
ผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกาํลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี    บุคคลผูกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ทกุขสัจจะไมใชกําลังเกิด 
มัคคสัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มานั้นกําลังเกิดก็ดี   
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด     แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ัน  
กําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   บุคคลผูกําลังตายใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะก็ไมใชเคยเกิด  และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๙๐]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริย-  
สัจ  ๔ มาแลวก็ดี      ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคล 
เหลาน้ันก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มัคคสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     เมื่อจิตดวงท่ี  ๒    คือ 
ปฐมภวังคเกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  ในภังคขณะแหง 
ตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔    มาแลวก็ดี 
ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี    บุคคลผู 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิด และมัคคสัจจะก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผู 
เคยรูอริยสัจ  ๔  มาน้ัน     มัคคสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น    แตสมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    เมื่อจิต 
ดวงที่  ๒ คือปฐมภวังคเกิดข้ึนก็บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    ใน 
ภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔ 
มาน้ันก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดข้ึนแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มัคคสัจจะไมใชเคยเกิด   และสมุทย-  
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สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล, เหลานั้นในภูมินั้น.  
                     จบ  สมุทยสจัจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                สมุทยสัจจมูล  จบ 
                              ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                      ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๙๑]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี      ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีนอก 
จากบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     สมุทยสัจจะจักเกิด  
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แกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล  
ทั้งหมดกําลังเกิดก็ดีในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  สมุทยสัจจะ 
จักเกิด   และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๙๒]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,   มัคคสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรค  ปถุุชนเหลา 
นั้นกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       ทุกขสัจจะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น       แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น,   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน   บุคคลเหลา 
นั้นกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ทุกขสัจจะ 
กําลังเกิด    และมัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
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         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตใด      บุคคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,         บุคคลเหลาใดจะได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  มัคคสัจจะจักเกิด   และทุกขสัจจะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                              จบ  ทกุขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                         ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                          สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๙๓]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรคในอุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชน  
เหลาน้ัน   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลเหลาใดจักไดมรรคในอุปปาทขณะแหง 
ตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน  สมุทยสัจจะกําลังเกิด  และมัคคสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาท-  
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน  ในภังค- 
ขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี   และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิต  
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นก็ดี         บุคคลผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น   แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     บุคคลเหลาใด 
จักไดมรรคในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน       มัคคสัจจะ 
จักเกิด   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                   สมทุยสัจจมูล  จบ 
                                    ปคุคลวาระ   จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๘๙๔]  ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด, ฯ ล ฯ            แมใน 
ปุคคโลกาสวาระ   ก็พึงจําแนกเชนเดียวกันกับโอกาสวาระ. 
                                    ทกุขสัจจมูละ  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๙๕]  ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     สมุทย- 
สัจจะก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี       ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสมุทยสัจจะ  
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ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีนอกจากบุคคลเหลา  
นั้นกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ      ในปญจโวการภูมิก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ทุกขสัจจะกําลังเกิด  และสมุทยสัจจะก็จักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมใด,  ทุกขสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตทุกขสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโว- 
การภูมิ    ในปญจโวการภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัติตกาลก็ดี 
สมุทยสัจจะจักเกิด       และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๙๖]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคคสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค     ปุถชุน 
เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   บุคคลท่ี  
กําลังเกิดในอบายภูมิ   และอสัญญสตัตภูมิก็ดี      ทุกขสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมัคคสัจจไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุป- 
ปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี        บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี         ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  
ทุกขสัจจะกําลังเกิด    และมัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกขสัจจะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด  ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตใด    บคุคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะ         
แหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น       แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี            บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคล  
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เหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      มัคค-  
สัจจะจักเกิด   และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                      สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๘๙๗]   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคค- 
สัจจะจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี    ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรคใน 
อุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลานั้นก็ดี    สมุทยสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,       บุคคลเหลาใดจักไดมรรคในอุปปาทขณะแหงตัณหาของ 
บุคคลเหลานั้น   สมุทยสัจจะกําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทยสัจจะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาท-  
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน ในภังค- 
ขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี  และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิต 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นก็ดี     มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น          แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลเหลาใดจักไดมรรค  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน 
มัคคสัจจะจักเกิด   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น.  
                        จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                       ปจจุปปนนาตีตาวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๘๙๘]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี       ทุกขสัจจะไมใช 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตสมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี     ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี   บคุคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังค- 
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิต ในอรูป- 
ภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด      และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา      สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ  
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แหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น  แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   ในภังคขณะ  
แหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิต  
นั้นก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตแหงผลจิตในอรูปภูมิก็ดี      สมุทย- 
สัจจะจักไมเกิด    และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๘๙๙]   ทุกขสัจจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,       มัคคสัจจะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
มัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น    แตมัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงอรหัต 
มัคคจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปุถุชน  
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เหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถุชนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตผลจิตในอรูปภูมิ 
ก็ดี    ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด     และมัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค   ปุถุชนเหลา 
นั้นกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      มคัคสัจจะ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิต  
และผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักเกิด   และทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                        สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๐๐]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี      บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
เหลาน้ันก็ดี และในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ก็ดี  บุคคลผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี      สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      แตมัคคสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมัคคจิตก็ดี    พระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี     ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค     ในภังคขณะแหง 
ตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี   และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด และมัคคสัจจะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจะไดมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชน 
เหลาน้ัน      มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตสมุทยสัจจะ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมัคคจิตก็ดี  
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พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค  ในภังคขณะแหง  
ตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี   และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันก็ดี     มัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิด      สมุทยสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ     ฯ ล ฯ 
         [๙๐๑]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูละ   จบ 
                                        โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๐๒]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูกําลังตายในจตุโวการภูมิ ในปญจโวการภมิก็ดี  ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี     ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต  
สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงอรหัต- 
มัคคจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    บคุคลผูกําลัง 
ตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด    และสมุทยสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคจิตก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    บุคคลผูกําลังเกิดในอสัญญ-  
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สัตตภูมิก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  ในภังคขณะแหงอรหัต-  
มัคคจิตก็ดี     ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   บคุคลผูกําลัง 
ตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด     และทกุขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๐๓]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลา  จักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงมัคคจิตผลจิตในอรูปภูมิก็ดี        ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตมัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  
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ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี     บุคคลท่ีกําลังตายในอบายภูมิก็ดี   ปถุุชนเหลาใดจักไมได  
มรรค   ปุถชุนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     บุคคล 
กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด  และมัคคสัจจะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลที่กําลังเกิดในอบายภูมิก็ดี   ปุถชุน 
เหลาใดจักไมไดมรรค    ปุถุชนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี บุคคลผูกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคค- 
สัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตทุกขสัจจะกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    ใน 
ภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี บุคคลท่ีกําลังตายในอบาย- 
ภูมิก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและ  
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ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลผูกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะ  
ไมใชจักเกิด      และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๐๔]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  ในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี      บุคคล 
เหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
เหลาน้ันก็ดี และในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ก็ดี   สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมัคค- 
สัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีถึงพรอมดวยอรหัต  
มัคคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
ที่เกิดอยูในอบายภูมิก็ดี  ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค  ในภังคขณะแหง  
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ตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี   และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะ  
ไมใชกําลังเกิด       และมัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   ป-ุ 
ถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค    ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลา 
นั้นก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสมุทย- 
สัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัต- 
มัคคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
ที่เกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค ในภังคขณะแหง  
ตัณหาของปุถุชนเหลานัน้ก็ดี  และในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   มคัคสัจจะ 
ไมใชจักเกิด    และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                           จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี                           
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                     ปจจุปปนนานานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                            อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                      ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๐๕]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี          บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   บุคคลนอกจากน้ี   ทุกขสัจจะเคยเกิด   และสมุทยสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวาสมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๙๐๖]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี   ปถุุชนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  ทุกขสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี    ทกุขสัจจะ 
เคยเกิด    และมัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มรรคสัจจะ ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี  
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
  
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
          [๙๐๗]   สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต  
ทั้งหลายก็ดี  ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  สมุทยสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี        บุคคลเหลาใด 
จักไดมรรคที่นอกจากจิตน้ันก็ดี      สมุทยสัจจะเคยเกิด    และมัคคสัจจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.                                              
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะ ฯ ล ฯ 
         ใช.     
                            จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       สมุทยสัจจมูล  จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๐๘]  ทุกขสัจจะเคยเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                       ทุกขสัจจมูละ  จบ 
                                        โอกาสวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 931 

                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล  

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๐๙]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทยสจัจะ 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี     พระอรหันตทั้ง 
หลายก็ดี   บคุคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตสมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล 
นอกจากน้ี    ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิ  ทุกขสัจจะเคยเกิด 
และสมุทยสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ     สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    บุคคลนอกจากนี้   ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ    ปญจโวการภูมิ 
สมุทยสัจจะจักเกิด และทุกขสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :-   

         [๙๑๐]  ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคคสัจจะก็ 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี            พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี     ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใด 
ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี     บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิต  
นั้นก็ดี    ทุกขสัจจะเคยเกิด    และมัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ      มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปา- 
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี       บคุคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี 
มัคคสัจจะจักเกิด   และทุกขสัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูล  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๑๑]   สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคคสัจจะ  
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี     ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี    บุคคล 
ผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตมัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลเหลาใด 
จักไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี บุคคล 
เหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี      สมุทยสัจจะเคยเกิด       และ 
มัคคสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทยสัจจะ 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี     ๒   (คือปฐมภวังค)เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิ  มัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมุทย- 
สัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคลเหลาใดจักได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี  บุคคล  
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เหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี  มัคคสัจจะจักเกิด  และสมุทย-  
สัจจะก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อตีตานาคตวาระ   อนุโลม   จบ                                                       
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                              อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๑๒]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,         สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา     สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                        จบ ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๑๓]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         เคยเกิด. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                          สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๑๔]   สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ  
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                                        โอกาสวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล  

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๑๕]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                   ทุกขสัจจมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๑๖]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมทย- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๑๗]   ทุกขสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค-   
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         จักเกิด. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         เคยเกิด. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ   มคัคสัจจมูลี 
                                   ทุกขสัจจมูล   จบ 
 
                                     สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๑๘]   สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี  ๒   ( คือปฐมภวังค )  เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูใน 
สุทธาวาสภูมิ        สมุทยสัจจะไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมัคคสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลผูเกิดอยูใน  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 939 

อสัญญสัตตภูมิ    สมุทยสัจจะก็ไมใชเคยเกิด    มัคคสัจจะก็ไมใชจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจักไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิ 
ก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมทุยสัจจะ 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
มัคคสัจจะไมใชจักเกิด  และสมุทยสัจจะก็ไมเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ   มัคคสัจจมูล ี
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                      อุปปาทวาระ   จบ  
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                                        ๒. นิโรธวาระ 
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :-  

         [๙๑๙]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงตัณหา 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แต 
สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงตัณหา 
ทุกขสัจจะกําลังดับ   และสมุทยสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะกําลังดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.  
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจะมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๒๐]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,   มัคคสัจจะก็กําลังดับ  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงมัคค- 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แต 
มัคจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ในภังคขณะแหงมัคคจิตใน 
ปญจโวการภูมิ     ทกุขสัจจะกําลังดับ   และมัคคสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคตสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ  มัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะ 
แหงมัคคจิตในปญจโวการภูมิ  มัคคสัจจะกําลังดับ  และทุกขสัจจะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                      สมุทยสัจจะมลู       

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๒๑]   สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                   สมทุยสัจจมูล   จบ 
 
                                         โอกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๒๒]   ทุกขสัจจะกําลังดับในภูมิใด,        สมุทยก็กําลงัดับใน 
ภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอสญัญสัตตภูมิ   ทุกขสัจจะกําลังดับ ฯ ล ฯ   คําท่ีกําหนดดวย  
บทวา   ยตฺถ   ( ในภูมิใด  )   เปนเชนเดียวกันทั้งในอุปปาทวาระ  ทั้งใน 
นิโรธวาระ    ทั้งในอุปปาทนิโรธวาระ   เหตุเครื่องกระทําใหตางกันยอม 
ไมมี. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๒๓]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด ฯ ล ฯ     แม 
คําท่ีกําหนดดวยบทวา   ยสฺส   ( ของบุคคลใด )    ยตฺถ   ( ในภูมิใด ) 
พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจะมูล ี
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                           ปจจุปปนนาวาระ  อนุโลม  จบ  
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                              ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๒๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด      ทกุขสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงตัณหา 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น        เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมด 
กําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหง 
มัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี      สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับ        และ 
ทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๒๕]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ในภังคขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ   ทกุขสัจจะไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น     แตมัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคล 
เหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในภังคขณะแหงผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ     และ 
มัคคสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี     ในภังคขณะแหงมัคค- 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  มัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แต 
ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลัง 
เกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงผลจิต  
ในอรูปภูมิก็ดี    มัคคสัจจะไมใชกําลังดับ      และทุกขสัจจะก็ไมกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจะมูละ  มัคคสัจจมูลี :-  

         [๙๒๖]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       มัคคสัจจะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงมัคคจิต        สมทุยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,      ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี   ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตต- 
จิต    และมัคควิปปยุตตจิตก็ดี   บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคล 
ผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับ  และมัคคสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน       มัคคสัจจะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น     แตสมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    ในภังคขณะแหง 
มัคควิปปยุตตจิตและตัณหาวิปปยุตตจิตก็ดี      บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี,    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชกําลังดับ 
และสมุทยสัจจะก็ไมกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                           โอกาสวาระ  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ      ฯ ล ฯ 
         [๙๒๗]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับในภูมิใด, ฯ เป ฯ 
                                     ทกุขสัจจมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ   จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๙๒๘]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของบุคคลใด)   ยตฺถ   (ในภูมิใด)  ก็ด ี
เปนเชนเดียวกัน   อน่ึง  ไมพึงกระทําคําวา  นิโรธสมาปนฺนาน  นี ้ แม 
ในคําท่ีกําหนดดวยบทวา  ยสฺส  ยตฺถ. 
                                     ทกุขสัจจมูล   จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อตีตวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 
ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๒๙]   ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         การปุจฉาท่ีเปนอดีต  ในอุปปทวาระ  ทั้งที่เปนอนุโลม  ทั้งที่ 
เปนปจจนิก  ทานจําแนกไวแลวฉันใด  แมในนโิรธวาระ  ก็พึงจําแนก 
ฉันนั้น. 
                        จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูละ   จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
                                         อตีตวาระ  จบ  
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                                  อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๓๐]   ทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลใด,        สมุทยสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี    บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด      ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี     ทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลเหลานั้น      แต 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากน้ัน  ทุกข- 
สัจจะจักดับ    และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.        
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะจักดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :-  

         [๙๓๑]   ทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค    ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี    ทุกขสัจจะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น  แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาท 
ขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี     บุคคลเหลาใดจักไดมรรคท่ีนอกจากน้ันก็ดี  ทุกขสัจจะ 
จักดับและมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูละ   จบ  
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                                      สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :-  

         [๙๓๒]   สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลใด   มัคคสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค    สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น    แตมัคคสัจจะไมใชจักับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลเหลาใดจักได 
มรรค   สมุทยสัจจะจักดับ   และมัคคสัจจะก็จักดับเเกบุคคลเหลาน้ัน  
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี     มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลานั้น     แต 
สมุทยสัจจะไมใชดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลเหลาใดจักไดมรรค มัคค- 
มัคคสัจจะจักดับ    และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                        จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู  

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
          [๙๓๓]  ทุกขสัจจะจักดับในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระจบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๓๔]  ทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,        สมุทยสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี        บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้นแตสมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคล  
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นอกจากน้ี    ผูเกิดอยูในจตุโวการภูมิ   ปญจโวการภูมิ   ทกุขสัจจะจักดับ 
และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส ( แกบุคคลใด  ) ยตฺถ ( ในภูมิใด ) 
ก็ดี   คําท่ีกําหนดดวยบทวา   ยสฺส   ยตฺถ.   ( แกบคุคลใดในภูมิใด ) 
ก็ดี เหมือนกัน. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูล  สมทุยสัจจมูลี 
                                   ทุกขสัจจมูล   จบ 
                                ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                             อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                  อนาคตวาระ  ปจจนิก 
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๓๕]   ทุกขสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,          สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,        ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี         บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงปรินิพพานจิต       สมุทยสัจจะไมใชจักดับ 
และทุกขสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๓๖]  ทุกขสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   มัคคสัจจะก็ไมใช  
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?        
         ใช. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี    มัคคสัจจะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตทกุขสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    ในภังคขณะ 
แหงปรินิพพานจิต   มัคคสัจจะไมใชจักดับ   และทกุขสัจจะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ   ทกุขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูละ  จบ  
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                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :-  

         [๙๓๗]   สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด, มัคคสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  สมุทยสจัจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชจักดับ       และมคัคสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวามัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจักไมไดมรรค       มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตสมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักดับ  และ 
สมุทยสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ  
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                                         โอกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล  

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๓๘]  ทุกขสัจจะไมใชจักดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๓๙]  ทุกขสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคเหลาน้ันก็ดี         พระอรหันต  
ทั้งหลายก็ดี          บุคคลเหลาใดจักไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      สมุทยสัจจะไมใชจักจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปรินิพพานจิต   สมุทยสัจจะไมใชจักดับ  และทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๔๐]   ทุกขสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดมรรค     ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี     บุคคลผูเกิดอยูใน 
อบายภูมิก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตทุกขสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน  
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ภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงปรินิพพานจิต    มัคคสัจจะไมใชจักดับ    และ 
ทุกขสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                           จบ   ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๔๑]   สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี     สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ในภังคขณะ 
แหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี       บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมทุยสัจจะไมใชจักดับ  และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี ปุถชุนเหลาใดจักไมได 
มรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ  
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นั้น    แตสมทุยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะ  
แหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิดี   มัคคสจัจะไมใชจักดับ  และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                               อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๔๒]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะเคยดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดีในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี สมุทย- 
สัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   สมุทยสัจจะเคยดับ  และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ    ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๔๓]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็เคยดับ  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         เมื่อบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ     ๔      มาน้ัน 
กําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ทุกขสัจจะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔    มาแลวกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ทุกขสัจจะกําลังดับ  มัคคสัจจะก็เคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔   มาแลวกาํลังเกิด 
ก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงมัคคจิตและ 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริย- 
สัจ ๔  มาแลวกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลดี    มัคค- 
สัจจะเคยดับ   และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   มคัคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล   จบ                                                             
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                                       สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๔๔]   สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด   มคัคสัจจะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริย- 
สัจ    ๔  มาน้ัน      สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึง 
ความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔    สมุทยสจัจะกําลังดับ    และมัคคสัจจะก็เคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ 
มาแลวเหลานั้นก็ดี     ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกผูที่เขาถึง 
ความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔  มาแลวเหลาน้ันก็ดี  บคุคลผูกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี      มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลานั้น      แตสมุทยสัจจะ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงตัณหาของผูที่เขาถึง 
ความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔    มาแลวเหลาน้ัน    มคัคสัจจะเคยดับ   และ 
สมุทยสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๙๔๕]  ทุกขสัจจะกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๔๖]  ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทยสัจจะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูที่กําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตสมุทยสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,      บุคคลท่ีนอกน้ีผูกําลังตายในจตุโวการภูมิ      ปญจโวการภูมิ 
เหลาน้ันก็ดี        ในภังคขถเะแหงจิตในปวัตติกาลของบุคคลเหลาน้ันก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังดับและสมุทยสัจจะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลผูกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูป 
ภูมิก็ดี สมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น แตทุกสัจจะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลผูกําลังตายในจตุโวการภูมิ 
ปญจโวการภูมิก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      สมุทยสัจจะ 
เคยดับ   และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๔๗]  ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคคสัจจะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูใน  สุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี  บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มานั้นกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    บุคคลผูที่กาํลังตายในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตมัคคสัจจะ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคย  
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รูอริยสัจ ๔  มาแลวกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังดับ   และมัคคสัจจะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ  
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔      มาแลวกําลังเกิดก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดีในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตทุกข-  
สัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลผูที่เขาถึงความ 
เปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔       มาแลวกําลงัตายก็ดี       ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี      มัคคสัจจะเคยดับ     และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ   มคัคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๔๘]   สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ  ๔   มาน้ัน   สมทุยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   ในภังคขณะแหง 
ตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔    มาแลว    สมุทย-  
สัจจะกําลังดับและมัคคสัจจะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, สมุทยสัจจะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔    มาแลวก็ดี     ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคล 
ผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔     มาแลวก็ดี     มัคคสัจจะเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ  ๔    มาแลว     มคัคสัจจะเคยดับ     และสมุทยสัจจะก็กําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๔๙]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา      สมุทยสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,      ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ    มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๕๐]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็  
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔     มาแลวกําลังเกิดก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี        ในภังคขณะแหงมัคคจิตและ 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     ทกุขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น  แต  
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มัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผู 
เคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกําลงัเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ  และมคัคสัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชเคยแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔  มานั้นกาํลังตาย 
ก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     มัคคสัจจะไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้น   แตทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลผูที่ยัง 
ไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔   มาน้ันกําลังเกิดก็ดัในอุปปาทขณะ 
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   มัคคสัจจะไมใชเคยดับ    และทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูล ี
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                          สมุทยสัจจมูล 

สุมทยสัจจมูละ   มัคคสัจจะมูลี :- 
         [๙๕๑]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็ 
ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔  มาแลวก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคล  
ผูที่เขาถึงความเปนผูรูอริยสัจ  ๔  มาแลวก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ 
สมาบัติอยูก็ดี สมุทยสัจจะไมใชกําลังแกบุคคลน้ัน  แตมัคค- 
สัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคล 
ผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริสัจ ๔ มาน้ันก็ดี  ในขณะที่ตัณหา 
วิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ 
มาน้ันก็ดี  บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี สมุทยสัจจะไมใชกําลัง 
ดับ  และมัคคสัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔ มานั้น  มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้น  แตสมุทย- 
สัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคล 
ผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ มาน้ันกด็ี  ในขณะท่ีตัณหา        
วิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ 
มาน้ันก็ดี  บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิเหลาน้ันก็ดี  มัคคสัจจะไม 
ใชเคยดับ  และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๕๒]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับในภูมิใด,  ฯ เป ฯ 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๕๓]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ปญโวการภูมิก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      ในภังคขณะแหงมัคคจิตและ 
ผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    ทกุขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ-  
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นั้น  แตสมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะ-  
แหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเกิด 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ  และสมุทยสัจจะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปฎิสนธจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  สมุทยสจัจะไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนธิจิตของผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชเคยดับ     และ 
ทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๕๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มรรค- 
สัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ   ๔   มาแลวกําลงัเกิดก็ดี  
ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผล  
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จิตในอรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในอุปปาทขณะแหง  
ปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลผูที่ยงัไมเขาถึง 
ความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกําลงัเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   บุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไม 
ใชกําลังดับ   และมัคคสัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปฏิสนธิจิตของบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี บุคคลท่ียงัไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔ มาน้ันกําลังตายก็ดีใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   บคุคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตทุกขสัจจะกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         ในอุปปาทขณะแหงปฏิสนจิตของ 
บุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บคุคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคย 
รูอริยสัจ  ๔  มาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี      มัคคสัจจะไมใชเคยดับ     และ 
ทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :-  

         [๙๕๕]  สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, มัคค- 
สัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ   ๔    มาแลวก็ดี  ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคล 
ผูที่เขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ  ๔ มาแลวก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมัคคสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    เมื่อจิตดวงท่ี ๒    เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
ก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔    มาน้ันก็ดี    ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคล 
ผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔   มาน้ันก็ดี   บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมทุยสัจจะไมใชกําลังดับ  และมัคคสัจจะก็ไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔   มาน้ัน    มัคคสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
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แตสมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       เมื่อจิตดวงที่ ๒ 
เกิดข้ึนแกบุคคลผูเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
ของบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรูอริยสัจ ๔   มาน้ันกด็ี   ในขณะ  
ที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลผูที่ยังไมเขาถึงความเปนผูเคยรู 
อริยสัจ ๔   มาน้ันก็ดี   บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    มัคคสัจจะ 
ไมใชเคยดับ     และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ   มัคคสัจจมูล ี
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                         ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๕๖]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี     บคุคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี    ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น    แต 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีนอกน้ีกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ทุกขสัจจะกําลังดับ  และสมุทยสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เมื่อบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดีในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี สมุทย-  
สัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน         แตทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคล  
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เหลาน้ัน,  เมื่อบุคคลเหลานั้นทั้งหมดกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี  สมุทยสัจจะจักดับ  และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ    สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๕๗]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี     ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันกําลัง 
ตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      ทุกขสัจจะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น      แตมคัคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคล 
เหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด     ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน   บุคคลเหลาน้ันกําลังตายก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังดับและมัคคสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา  มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคจิตก็ดี          บุคคลเหลาใดจะได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันบุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี   ในอุป- 
ปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิกด็ี    มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะไมใชกํา 
ลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคลเหลาใดจะไดอรหัดมรรคในลําดับแหงจิต  
ใดในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  มัคค- 
สัจจะจักดับ   และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๕๘]   สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค   ในภังคขณะแหงตัณหาของปุถุชน 
เหลาน้ัน    สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะไมใช  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลเหลาใดจะไดมรรค    ในภังคขณะแหง 
ตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน    สมุทยสจัจะกําลังดับ   และมัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลา 
นั้นก็ดี     ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขา 
นิโรธสมาบัติอยูกด็ี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิเหลาน้ันก็ดี  มัคค- 
สัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน      แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,    บุคคลเหลาใดจะไดมรรค   ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
เหลาน้ัน  มัคคสัจจะจักดับ  และสมุทยสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                           โอกาสวาระ   
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ    ฯ ล ฯ 
         [๙๕๙]   ทุกขสัจจะกําลังดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูละ  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๖๐]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทยสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระ 
อรหันตทั้งหลายก็ดี     บคุคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกข-  
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สัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตสมุทยสัจจะไมใชจักดับ  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,         บุคคลนอกน้ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ 
ในปญจโวการภูมิก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล  ของบุคคลเหลา 
นั้นก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังดับ   และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะก็ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูป- 
ภูมิก็ดี    สมทุยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตทุกขสัจจะ 
ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,            บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโว-  
การภูมิ   ปญจโวการภูมิก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   สมุทย- 
สัจจะจักดับ    และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ    มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๖๑]   ทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     มัคสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี    บุคคลท่ีกําลังตายในอบายภูมิก็ดี     ปุถชุนเหลาใด  
จะไมไดมรรค     ปถุุชนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาลก็ดี  บุคคลท่ีกาํลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังค- 
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ทกุขสัจจะ 
กําลังดับ   และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     ทุกขสัจจะก็ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี     บุคคลเหลาใด 
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูป- 
ภูมิก็ดี  มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน      บคุคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี     บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน  
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บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  มัคค- 
สัจจะจักดับ   และทุกขสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.                       
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   มคัคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๖๒]   สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคคสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  ใน 
ภังคขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลาน้ันก็ดี        สมุทยสัจจะกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,  บุคคลเหลาใดจะไดมรรค  ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
เหลาน้ัน    สมุทยสัจจะกําลังดับ   และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       สมุทยสัจจะก็ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใด  
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลา 
นั้นและในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี       มัคคสัจจะจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรค  ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลานั้น    มัคค- 
สัจจะจักดับ   และสมุทยสัจจะก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                      ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก 
                                          ปุคคลวาระ  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๖๓]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี   ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น  แตสมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ใน 
อุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอร- 
หันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ  และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี          ในภังคขณะแหงจิตของ 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิต  
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ใด ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตทุกขสัจจะกําลังแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในอุปปาทขณะแหงอรหัต-  
มัคคจิตก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
ก็ดี   ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะ 
ไมใชจักดับ   และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๖๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด        มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี           บุคคลเหลาใดจะได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต  
ในอรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตมัคคสัจจะ 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้ง-  
หลายก็ดี     ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค     ปุถชุนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  
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ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิต  
และผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ     มัคคสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด     ทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี         ในภังคขณะแหงจิตของ 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี      ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี     ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี       มัคคสัจจะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,   ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปุถุชนเหลาใดจะไมได 
มรรคปุถุชนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี    มัคคสัจจะ 
ไมใชจักดับ    และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ  
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                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :-  

         [๙๖๕]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจักไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี    ในขณะที่ตัณหาวิป- 
ปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี       สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิต 
ก็ดี   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค    ในอุป- 
ปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลานั้นก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิต  
กําลังเกิดก็ดี     สมุทยสัจจะไมใชกาํลังดับ     และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค   ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคล 
เหลาน้ัน      มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น      แตสมุทยสัจจะ  
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,    ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    พระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี      ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรคในอุปปาทขณะแหง 
ตัณหาของปุถุชนเหลานัน้ก็ดี    ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี 
มัคคสัจจะไมใชจักดับ      และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
                           จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๙๖๖]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                     ทกุขสัจจะมูละ  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๖๗]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ  ปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูป- 
ภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสมุทย- 
สัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคค- 
จิตก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี    บุคคลเหลา 
ใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด      ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเกิด 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ    และสมุทยสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวาสมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี         ในภังคขณะแหงจิตของ 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิต  
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ใด   ในภังคขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตทุกขสัจจะกําลัง  
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลเหลาใดจะได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   ในภังค- 
ขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี        บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    สมทุยสัจจะไมใชจักดับ   และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลัง  
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  

ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๖๘]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาท- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       ในอุปปาทขณะแหงจิต  
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ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลที่กําลังเกิดในอบายภูมิก็ดี   ปุถชุน  
เหลาใดจะไมไดมรรค  ปุถุชนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง  
จิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ 
ก็ดี    บุคคลที่กําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     ทกุขสัจจะไมใชกําลังดับ 
และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกขสัจจะ  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระ- 
อรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอบายภูมิก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจะ 
ไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติ- 
กาลก็ดี   บุคคลท่ีกําลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตทกุขสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี        บุคคล 
ที่กําลังเกิดในอบายภูมิก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจะไดมรรค     ปุถชุนเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในภังคขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี     มัคคสัจจะไมใชจักดับ       และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                             จบ  ทกุขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                       สมุทยสัจจมลู  

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๖๙]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน 
ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปป- 
ยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี  สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัต- 
มัคคจิตก็ดี  พระอรหัตท้ังหลายก็ดี  บคุคลท่ีกําลังเกิดในอบายภูมิก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลา 
นั้นก็ดี    ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  สมทุยสัจจะไมใชกําลังดับ  และมัคคสัจจะก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี  ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค ใน 
ภังคขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักดับแก  
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บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตสมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,  ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปถุุชน 
เหลาใดจะไมไดมรรค  ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  
ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักดับ   และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                       ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก จบ  
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                               อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๗๐]   ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็จับดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    ทุกขสัจจะเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตสมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ที่นอกจากน้ี ทุกขสัจจะเคยดับ และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะจักดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   ทุกขสัจจมูละ    สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจะมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๗๑]   ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลใด,  มัคคสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี      ทุกขสัจจะเคยดับแก  
บุคคลเหลานั้น     แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,    ในอุป- 
ปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใดก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ันก็ดี   ทุกขสัจจะ 
เคยดับ   และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 
สมุทยสัจจมลูะ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๗๒]   สมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลใด      มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรคปุถุชนเหลาน้ันก็ดี     สมุทยสัจจะเคยดับแก  
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บุคคลเหลานั้น     แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,   ในอุป- 
ปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ  
แหงจิตใดก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ันก็ดี   สมุทยสัจจะ 
เคยดับ    และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา  มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็เคยดับแก 
บุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                  สมทุยสัจจมูล   จบ 
                                   ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                     โอกาสวาระ 
                                     ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๙๗๓]   ทุกขสัจจะเคยดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                 ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                 โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :-  

         [๙๗๔]   ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      สมุทยสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
จตุโวการภูมิ   ปญจโวการภูมิที่นอกจากบุคคลเหลาน้ัน     ทุกขสัจจะเคย 
ดับ   และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกขสัจจะ 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ       สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    บุคคลท่ีเกิดอยูในจตุโวการภูมิ    ปญจโวการภูมิที่นอกจากบุคคล 
เหลาน้ัน    สมุทยสัจจะจักดับ   และทกุขสัจจะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :-  
         [๙๗๕]   ทุกขสัจจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      มัคคสัจจะ  
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค    ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อบายภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจะได 
อรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจาก 
จิตน้ันก็ดี   ทุกขสัจจะเคยดับ     และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.                                 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกขสัจจะก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,     ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
ก็ดี มัคคสัจจะจักดับ  และทุกขสัจจะก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                     สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๗๖]   สมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด, มัคคสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค     ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี    บุคคลผูเกิดอยูใน 
อบายภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตมัคค- 
สัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในอุปปาทขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ันก็ดี   สมุทยสัจจะเคยดับ   และ 
มัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทยสัจจะก็ 
เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         เมื่อจิตดวงท่ี    ๒    เกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชเคย 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลเหลาใดจะ  
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ไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ันก็ดี  มัคคสัจจะจักดับ  และสมุทยสัจจะก็เคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                          จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๗๗]   ทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด, ทุกขสัจจะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                       จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๗๘]   ทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,        มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         เคยดับ. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                       สมุทยสัจจมลู 
สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๗๙]   สมุทยสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                            โอกาสวาระ  
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๘๐]   ทุกขสัจจะไมใชเคยดับในภูมิใด,     ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูละ  จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๘๑]   ทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชเคยดับและบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๘๒]  ทุกขสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    มัคค-  
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         จักดับ. 
         ก็หรือวา มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
                                      สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๘๓]  สมุทยสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เมื่อจิตดวงท่ี    ๒        เกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิ 
สมุทยสัจจะไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตมัคคสัจจะจัก  
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ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ สมุทย- 
สัจจะไมใชเคยดับ   และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น.  
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค     ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูใน 
อบายภูมิก็ดี    มรรคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
สมุทยสัจจะเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,          บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิ  มัคคสัจจะไมใชจักดับ   และสมุทยสัจจะก็ไมใชเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                             จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูล ี
                                        สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                               อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                   อุปปาทนิโรธวาระ  
                             ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๘๔]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,       สมุทยสัจจะ 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา สมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา   มัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,  ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ไมใช. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,  มัคคสัจจะก็กําลังดับแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                        จบ   สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                   สมทุยสัจจมูล   จบ 
                                    ปคุคลวาระ    จบ  
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                                          โอกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล  

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         ทุกขสัจจะกําลังเกิดในภูมิใด,     สมุทยสัจจะก็กําลังดับในภูมินั้น 
ใชไหม ? 
         ในอสญัญสัตตภูมิ    ทุกขสัจจะกําลังเกิด      แตสมุทยสัจจะไมใช 
กําลังดับในภูมินั้น. 
                        จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
 
         คําวา   ยตฺถ   ( ในภูมิใด )   เหมอืนกัน    ทั้งอุปปาทวาระ  ทั้ง 
ทั้งนิโรธวาระ   ทั้งอุปปาทนิโรธวาระ  เหตุเครื่องกระทําใหตางกันยอม 
ไมมี. 
                                    ทกุขสัจจมูล   จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ  
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                                     ปุคคโลกาสวาระ  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   สมุทยสัจจะก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจมูลี 
 
         ปุคคลวาระก็ดี   ปคุคโลกาสวาระก็ดี   ก็เชนเดียวกัน. 
                                  ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ อนุโลม  จบ  
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                                ปจจปุปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๘๕]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงตัณหา   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น  แตสมุทยสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท้ังหมดกําลังตาย 
ก็ดี ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะ 
แหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี      ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด     และ 
สมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  สมุทยสจัจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงตัณหา 
วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน  
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อรูปภูมิก็ดี   สมุทยสัจจะไมใชกําลังดับ   และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน.                                                    
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๘๖]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็  
ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงมัคคจิต        ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตมัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,   บุคคลท้ังหมดกําลัง 
ตายก็ดี  ในภงัคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาท- 
ขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด   และ 
มัคคสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     มัคคสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังเกิดก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี    มัคคสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตทุกขสัจจะกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน    บุคคลทั้งหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงมัคค-  
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วิปปยุตตจิตในปวัตติกาลก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชกําลังดับ  และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                        สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๘๗]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงมัคคจิต       สมทุยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตมัคคสัจจะกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในอุปปาทขณะแหง 
ตัณหาวิปปยุตตจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิตก็ดี    บุคคลผู 
กําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมุทย- 
สัจจะไมใชกําลังเกิด  และมัคคสัจจะก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
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         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงตัณหา      มัคคสัจจะไมใชกําลังดับ  แกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตสมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    ในอุปปาทขณะ 
แหงตัณหาวิปปยุตตจิตก็ดี  ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิตก็ดี  บุคคล 
ผูกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี          บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
มัคคสัจจะไมใชกําลังดับ         และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๘๘]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูล    จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๘๙]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         คําวา   ยสฺส  ( แกบคุคลใด )  ก็ด ี     คําวา  ยสฺสยตฺถ   ( แก 
บุคคลใดในภูมิใด )  ก็ดี  เปนเชนเดียวกัน. 
         บทวา  นิโรธสมาปนฺนาน  ไมพึงกระทําแมในคําวา ยสฺสยตฺถ 
(แกบุคคลใดในภูมิใด) 
                                      ทุกขสัจจมูล จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                            ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1016 

                                   อตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ    สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๙๐]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    สมุทยสจัจะ   ฯ ล ฯ 
         ใช.        
         คําถามท่ีเปนอดีต ทานจําแนกไวแลวในอุปปาทวาระฉันใด  สวน 
ที่เปนอนุโลมก็ดี  ที่เปนปจจนิกก็ดี   พึงจําแนกแมในอุปปาทนิโรธวาระ 
ฉันนั้น. 
                        จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
                                      อตีตวาระ    จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๙๑]  ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  ทุกขสัจจะจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตสมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคล 
ที่นอกจากน้ี    ทุกขสัจจะจักเกิด   และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะ   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๙๙๒]  ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,        มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี         พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี  ทุกขสัจจะจักเกิดแก  
บุคคลเหลานั้น    แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในอุป- 
ปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใดก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ันก็ดี  ทุกขสัจจะ 
จักเกิด    และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะ   ฯ ล ฯ 
         ใช.           
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ   มคัคสัจจะมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๙๙๓]   สมุทยสัจจะจักเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ัน        สมุทยสัจจะ 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลเหลาใดจะไดมรรคบุคคลเหลานั้น    สมุทยสัจจะจักเกิด และมัคค- 
สัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1019 

         ก็หรือวา     มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี     มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลานั้น     แต 
สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคลเหลาใดจะไดมรรค 
มัคคสัจจะจักดับ   และสมุทยสัจจะก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๙๙๔]   ทุกขสัจจะจักเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๙๕]   ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทยสจัจะ 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคก็ดี      พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลผูเกิดอยูใน 
จตุโวการภูมิ    ในปญจโวการภูมิ   ทีน่อกจากน้ัน    ทุกขสัจจะก็จักเกิด 
สมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         คําวา   ยสฺส  ( แกบคุคลใด  )  กด็ี      คําวา  ยสฺสยตฺถ    ( แก 
บุคคลใดในภูมิใด )  ก็ดี  เปนเชนเดียวกัน. 
                       จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจมูลี 
                                   ทุกขสัจจมูล   จบ 
                               ปุคคโลกาสวาระ    จบ 
                              อนาคตวาระอนุโลม   จบ  
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                               อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                       ปุคคลวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๙๙๖]  ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  สมุทยสัจจะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลผูถึงพรอมดวยอรหัตมรรคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี  สมุทยสัจจะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ผูถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต     สมุทยสัจจะไมใชจักดับ   และทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  ทุกขสัจจะมูละ สมุทยสัจจมูลี  
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ทุกขสัจจมูละ    มัคคสัจจมลีู :-  

         [๙๙๗]  ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด    ทุกขสัจจะก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
          ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค   ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี      มัคคสัจจะไมใชจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลผู 
ถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต  มัคคสัจจะไมใชจักดับ   และทุกขสัจจะก็ไม 
ใชจักเกิด. 
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
  
                                          สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
          [๙๙๘]  สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี     สมุทยสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชจักเกิด     และมัคคสัจจะก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    สมุทยสจัจะก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ัน   มัคคสัจจะไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   และสมุทยสจัจะจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมรรคจิตก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    มัคคสัจจะ 
ไมไชจักดับ   และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                     สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                      ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ    ฯ ล ฯ 
         [๙๙๙]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                   ทุกขสัจจมูล    จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                       ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๐]   ทุกขสัจจะไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด   ฯ ล ฯ 
         คําวา   ยสฺส  (  แกบคุคลใด )  ก็ด ี  คําวา  ยสฺส  ยตฺถ   ( แก 
บุคคลใดในภูมิใด  )  ก็ด ี เปนเชนเดียวกัน. 
         สมุทยสัจจะ   มัคคสัจจะ   การกระทําตางกันคือ :-  
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         ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักดับ  และสมุทย-  
สัจจะก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                               อนาคตวาระ  ปจจนิก   จบ  
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                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๑]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     สมุทยสัจจะก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   ฯ ล ฯ 
         คําถามท่ีเปนอดีตกับดวยปจจุบัน   คําวา  ยสฺส  ก็ด,ี   ยตฺถ    ก็ด,ี 
คําวา  ยสฺส ยตฺถ  ก็ดี,  อนุโลม  ก็ด,ี  ปจจนิก  กด็ ี เปนเชนเดียว 
กันทั้งในอุปปาทวาระ  ทั้งในอุปปาทนิโรธวาระ  ผูมีปญญาพึงจําแนกไป. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
                               ปจจุปปนนาตีตวาระ  จบ  
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                           ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม 
                                            ปุคคลวาระ  
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๒]  ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,      สมุทยสัจจะก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตสมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอก 
จากบุคคลเหลาน้ีกําลังเกิดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และสมุทยสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะจับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี     สมุทยสัจจะจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, บุคคล  
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ทั้งหมดกําลังเกิดก็ดี ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  สมุทยสัจจะ 
จักดับ    และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.  
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
 

ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๓]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใด    มัคคสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปถุุชนเหลา 
ใดจะไมไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,       ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตน้ัน     ในอุปปาทขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ทุกขสัจจะกําลัง 
เกิด   และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด     ทุกขสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด        ในภังค- 
ขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   บุคคล  
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาท- 
ขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี        มัคคสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในอุปปาท- 
ขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหง 
จิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอก 
จากจิตน้ัน       บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี        ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาลก็ดี    มัคคสัจจะจักดับ    และทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูล ี
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :- 
         [๑๐๐๔]   สมุทยสจัจะกําลังเกิดแกบุคคลใด,     มัคคสัจจะก็จัก 
ดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค       ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของ 
บุคคลเหลานั้น   สมุทยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตมัคคสัจจะ  
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลเหลาใดจะไดมรรค   ในอุปปาท- 
ขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน  สมุทยสัจจะกําลังเกิด และมัคคสัจจะ 
ก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใด,   สมุทยสัจจะก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตต- 
จิตกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิเหลานั้นก็ดี   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน     แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      บุคคล 
เหลาใดจะไดมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลานั้น มัคค- 
สัจจะจักดับ   และสมุทยสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล  

ทุกขสัจจมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๑๐๐๕]  ทุกขสัจจะกําลังดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๖]  ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      สมุทย- 
สัจจะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตสมุทย-  
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สัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีนอกจากบุคคล  
เหลาน้ีกําลังเกิดในจตุโวการภูมิ   ในปญจโวการภูมิก็ดี  ในอุปปาทขณะ  
แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ทุกขสัจจะกําลังเกิด  และสมุทยสัจจะก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา  สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   ทุกขสัจจะก็ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังตายในจตุโวการภูมิ    ในปญจโวการภูมิก็ดี     ใน 
ภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต 
ในอรูปภูมิก็ดี    สมุทยสจัจะจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น แตทุกข- 
สัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเกิดใน 
จตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล 
ก็ดี  สมุทยสจัจะจักดับ  และทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น.                                             
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๗]   ทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       มัคค- 
สัจจะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี       บุคคลท่ี 
กําลังเกิดในอบายภูมิ ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค ปุถชุนเหลาน้ันกําลัง  
เกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  ทุกขสัจจะก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต 
มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี     บุคคลเหลาใดจะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน 
บุคคลเหลานั้นกําลังเกิดก็ดี         ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ทุกขสัจจะกําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      ทุกขสัจจะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม  ?                        
         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น        แตทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรค 
ในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นก็ดี      บุคคลเหลาใดจะได 
มรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน     บุคคลเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี    ในอุปปาทขณะ  
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แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี      มัคคสัจจะจักดับ     และทุกขสัจจะก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ   มัคคสัจจะมูล ี
                                        ทุกสัจจมูล  จบ 
 
                                         สมุทยสัจจมูล 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :- 
         [๑๐๐๘]   สมุทยสจัจะกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     มัคค- 
สัจจะก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี   ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค ใน 
อุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี    สมุทยสัจจะกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตมัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลเหลาใดจะไดมรรค    ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของ 
บุคคลเหลานั้น    สมุทยสัจจะกําลังเกิด     และมคัคสัจจะจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    สมุทยสัจจะ 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1035 

         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี  บุคคลเหลาใด  
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน 
ก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันก็ดี    มัคค- 
สัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตสมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลเหลาใดจะไดมรรค ในอุปปาทขณะ 
แหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน      มัคคสัจจะจักดับ     และสมุทยสัจจะก็ 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
                         จบ     สมทุยสัจจมูละ  ทุกขสัจจมูลี 
                                       สมุทยสัจมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนกิ 
                                           ปุคคลวาระ  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๐๙]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท้ังหมดกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี ทุกขสัจจะไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตสมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลานั้น,     ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี        ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี    บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด     ใน 
ภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังดับ    และสมุทยสัจจะก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจัดดับแกบุคคลใด,   ทุกขสัจจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด    ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    สมุทยสัจจะไมใชจักดับแก  
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บุคคลเหลานั้น  แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะ 
แหงอรหัตมัคคจิตก็ดี     ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  
บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด         ในภังคขณะแหง 
จิตน้ันก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชจักดับ    และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
                           จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๐]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
และมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน      แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  ปถุ-ุ 
ชนเหลาใดจะไมไดมรรค    ปถุุชนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะ  
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แหงจิตในปวัตติกาลก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต๑ในอรูปภูมิ 
ก็ดี     ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด     และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคล  
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมไชจักดับแกบุคคลใด,     ทุกขสัจจะก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     ปถุุชน 
เหลาใดจะไมไดมรรค  ปุถุชนเหลาน้ันกําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
จิตในปวัตติกาลก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตทุกข-  
สัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจะไมได 
มรรค   ปุถชุนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผล๑จิตในอรูปภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใช 
จักดับ   และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
 
๑.  ม.  เปน  อคฺคผลสฺส  คือ  อรหัตผลจิต  เทานั้น.  
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                                       สมุทยสัจจมลู 

สมุทยสัจจมูละ  มัคคสัจจมลีู :-  

         [๑๐๑๑]   สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    มัคคสัจจะ 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด  ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใด 
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน   ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน 
ก็ดี   ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี    บุคคลผูกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี  บุคคลผูเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิเหลาน้ันก็ดี   สมุทยสัจจะ 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี     พระอรหันตทั้งหลายก็ดี      ปถุุชน 
เหลาใดจะไมไดมรรค      ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี 
ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี        สมทุยสัจจะไมใชกําลังเกิด  
และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใด,    สมุทยสจัจะก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค      ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของ 
บุคคลเหลานั้น    มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน    แตสมุทย-  
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สัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี 
พระอรหันตทั้งหลายก็ดี    ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค    ในภังคขณะ  
แหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิด 
ก็ดี    มัคคสัจจะไมใชจักดับ    และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                           จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                      สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                           ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ    ฯ ล ฯ 
         [๑๐๑๒]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด ในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                        ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                         โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๓]  ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลผูกําลังตายในจตุโวการภูมิ  ในปญจโวการภูมิก็ดี  ในภังค- 
ขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตใน 
อรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แต 
สมุทยสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงอรหัต- 
มัคคจิตก็ดี     ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด    ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   บคุคลผูกําลัง 
ตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด    และสมุทยสัจจะก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   สมุทยสจัจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    ทุกข- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี      ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี      บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับ  
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แหงจิตใด   ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันก็ดี    บุคคลผูกําลังเกิดในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี สมุทยสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตทุกข  
สัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมัคค- 
จิตก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี    บุคคลเหลาใด  
จะไดอรหัตมรรคในลําดบัแหงจิตใด  ในภังคขณะแหงจิตนั้นก็ดี   ในอุป-ุ 
ปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี  บุคคลผูกําลังตายใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   สมทุยสัจจะไมใชจักดับ   และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                            จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูล ี
 

ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๔]   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลเหลาใดจะไดอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด   ในภังคขณะ 
แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใดจะไดมรรคที่นอกจากจิตน้ัน    บุคคลเหลา 
นั้นกําลังตายก็ดี   ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น        แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันต  
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ทั้งหลายก็ดีบุคคลผูกําลังตายในอบายภูมิก็ดี ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค 
ปุถุชนเหลาน้ันกําลังตายก็ดี    ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    ใน 
อุปปาทขณะแหงอรหัตผลจิตในอรูปภูมิก็ดี   บุคคลผูกําลังตายในอสัญญ-  
สัตตภูมิก็ดี    ทุกขสัจจะไมใชกําลังเกิด   และมัคคสัจจะก็ไมใชจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด, ทุกขสัจจะ 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี       บุคคลผู 
กําลังเกิดในอบายภูมิก็ดี   ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  ปถุุชนเหลาน้ัน 
กําลังเกิดก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี    บุคคลผูกําลังเกิด 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   มคัคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตทุกขสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหง 
อรหัตมัคคจิตก็ดี ในภังคขณะแหงจิตของพระอรหันตทั้งหลายก็ดี   บุคคล 
ผูกําลังตายในอบายภูมิก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  ปถุชุนเหลาน้ัน 
กําลังตายก็ดี  ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาลก็ดี   ในอุปปาทขณะแหง 
อรหัตผลจิตในอรูปภูมิกด็ี  บุคคลผูกาํลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคค- 
สัจจะไมใชจักดับ        และทุกขสัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                          จบ   ทุกขสัจจมูละ  มัคคสัจจะมูล ี
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ  
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                                         สมุทยสัจจมูล  

สมุทยสัจจมูละ   มัคคสัจจมลีู :- 
         [๑๐๑๕]   สมุทยสจัจะไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  มัคค- 
สัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  บุคคลเหลาใดจะไดอรหัต- 
มรรคในลําดับแหงจิตใด    ในอุปปาทขณะ.แหงจิตน้ันก็ดี   บุคคลเหลาใด  
จะไดมรรคท่ีนอกจากจิตน้ัน  ในภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ัน 
ก็ดี  ในขณะท่ีตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี   สมทุยสัจจะไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตมัคคสัจจะจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี  พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ใน 
ภังคขณะแหงตัณหาของบุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี    ปถุุชนเหลาใด 
จะไมไดมรรค  ในภังคขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลาน้ันก็ดี  ในขณะ 
ที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี     บคุคลผูเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี 
สมุทยสัจจะไมใชกําลังเกิด     และมคัคสัจจะก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   มัคคสัจจะไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด.    สมุทย- 
สัจจะก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
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         บุคคลผูเกิดอยูในอบายภูมิก็ดี      ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค  
ในอุปปาทขณะแหงตัณหาของบุคคลเหลาน้ันก็ดี   มัคคสัจจะไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตสมทุยสัจจะกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น, ในภังคขณะแหงอรหัตมัคคจิตก็ดี    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี 
ปุถุชนเหลาใดจะไมไดมรรค       ในภังคขณะแหงตัณหาของปุถุชนเหลา 
นั้นก็ดี   ในขณะที่ตัณหาวิปปยุตตจิตกําลังเกิดก็ดี      บุคคลผูเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  มัคคสัจจะไมใชจักดับ     และสมุทยสัจจะก็ไมใชกําลัง 
เกิด แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                            จบ  สมทุยสัจจมูละ  มัคคสัจจมูลี 
                                       สมุทยสัจจมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก จบ  
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                                อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                           ปุคคลวาระ 
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๖]   ทุกขสัจจะเคยเกิดแกบุคคลใด,    สมุทยสัจจะก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         คําถามท่ีเปนอนาคตกับดวยอดีต    อนุโลมก็ดี  ปจจนิกก็ดี   ทาน 
จําแนกไวแลว  ในนิโรธวาระฉันใด     แมในอุปปาทนิโรธวาระ    ผูม ี
ปญญาก็พึงจําแนกฉันนั้น. 
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                       ทุกขสัจจมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ 
                                  อุปปาทนิโรธวาระ  จบ 
                                        ปวัตติวาระ  จบ  
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                                       ปริญญาวาระ 
                              ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๗]   บุคคลใดกําลังรูแจงทุกขสัจจะ,     บุคคลน้ันกําลังละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดกําลังละสมุทยสัจจะ,    บุคคลน้ันกําลังรูแจง 
ทุกขสัจจะ ใชไหม ?                                                  
         ใช.                     
                          จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                             ปจจุปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                 ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ทุกขสัจจมลู 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงทุกขสัจจะ,       บุคคลน้ันไมใชกําลังละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชกําลังละสมุทยสัจจะ    บุคคลนั้นไมใช 
กําลังรูแจงทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                อตีตวาระ  อนุโลม  
                                     ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๘]   บุคคลใดเคยรูแจงทุกขสัจจะ,       บุคคลน้ันเคยละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดเคยละสมุทยสัจจะ,     บุคคลน้ันเคยรูแจง 
ทุกขสัจจะ  ใชไหม ?  
         ใช. 
                      จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจมูลี 
                                  ทุกขสัจจมูล  จบ 
                             อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                    อตีตวาระ  ปจจนิก  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชเคยรูแจงทุกขสัจจะ,         บุคคลน้ันไมใชเคยละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชเคยละสมุทยสัจจะ,    บุคคลน้ันไมใช 
เคยรูแจงทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                     จบ   ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจะมูลี    
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
                              อตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                   อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๑๙]   บุคคลใดจักรูแจงทุกขสัจจะ,  บุคคลน้ันจักละสมุทย- 
สัจจะ  ใชไหม? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดจักละสมุทยสัจจะ,   บุคคลน้ันจักรูแจงทุกข 
สัจจะ  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                   ทุกขสัจจมูล  จบ 
                           อนาคตวาระ   อนุโลม   จบ  
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                                  อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชจักรูแจงทุกขสัจจะ,  บุคคลน้ันไมใชจักละสมุทย- 
สัจจะ ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชจักละสมุทยสัจจะ,    บุคคลน้ันไมใช 
จักรูแจงทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                              อนาคตวาระ  ปจจนิก จบ  
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                             ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๒๐]   บุคคลใดกําลังรูแจงทุกขสัจจะ,     บุคคลน้ันเคยละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดเคยละสมุทยสัจจะ,     บุคคลน้ันกําลังรูแจง 
ทุกขสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                       จบ    ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                    ทกุขสัจจมูล  จบ 
                       ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงทุกขสัจจะ,       บุคคลน้ันไมใชเคยละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         พระอรหันตไมใชกําลังรูแจงทุกขสัจจะ  แตเคยละสมุทยสัจจะ, 
ยกเวนอรหัตมรรคบุคคลและพระอรหันตเสียแลว            บุคคลท่ีเหลือ 
นอกน้ันไมใชกําลังแจงทุกขสัจจะและไมเคยละสมุทยสัจจะ. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชเคยละสมุทยสัจจะ,     บุคคลน้ันไมใช 
กําลังรูแจงทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         อรหัตมรรคบุคคลไมเคยละสมุทยสัจจะ       แตกําลังรูแจงทุกข- 
สัจจะ,  ยกเวนอรหัตมรรคบุคคลและพระอรหันตเสียแลว  บุคคลที่เหลือ 
นอกน้ันไมเคยละสมุทยสัจจะและไมใชกําลังรูแจงทุกขสัจจะ. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                         ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๒๑]   บุคคลใดกําลังรูแจงทุกขสัจจะ,        บุคคลน้ันจักละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     บุคคลใดจักละสมุทยสัจจะ,       บุคคลน้ันกําลังรูแจง 
ทุกขสัจจะ  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
                         จบ   ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล  จบ 
                      ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชกําลงัรูแจงทุกขสัจจะ,     บุคคลน้ันไมใชจักละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจะไดมรรค  บุคคลเหลาน้ันไมใชกําลังรูแจงทุกข- 
สัจจะ   แตจักละสมุทยสัจจะ,    พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใด 
จะไมไดมรรค    ปุถชุนเหลาน้ันก็ดี   ไมใชกําลังรูแจงทุกขสัจจะ    และ 
จักไมละสมุทยสัจจะ. 
         ก็หรือวา   บุคคลใดไมใชจักละสมุทยสัจจะ,     บุคคลน้ันไมใช 
กําลังรูแจงทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         พระอรหัตมรรคบุคคลจักไมละสมุทยสัจจะ, แตกําลังรูแจงทุกข 
สัจจะ,   พระอรหันตทั้งหลายก็ดี   ปุถชุนเหลาใดจะไมไดมรรค   ปุถชุน 
เหลาน้ันก็ดี   จักไมละสมุทยสัจจะ  และไมใชกําลังรูแจงทุกขสัจจะ. 
                      จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจะมูลี 
                                     ทกุขสัจจมูล  จบ 
                     ปจจุปปนนานาคตวาระ ปจจนิก  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                      ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ   สมุทยสัจจมูลี :- 
         [๑๐๒๒]   บุคคลใดเคยรูแจงทุกขสัจจะ,        บุคคลน้ันจักละ 
สมุทยสัจจะ  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา      บุคคลใดจักละสมุทยสัจจะ,  บุคคลน้ันรูเคยแจง 
ทุกขสัจจะ  ใชไหม  ? 
         ไมใช. 
                      จบ  ทุกขสัจจมูละ   สมทุยสัจจมูลี 
                                  ทุกขสัจจมูล  จบ 
                        อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ทุกขสัจจมูล 

ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี :- 
         บุคคลใดไมใชเคยรูแจงทุกขสัจจะ,  บุคคลน้ันไมใชจักละสมุทย- 
สัจจะ  ใชไหม  ? 
         บุคคลเหลาใดจะไดมรรค   บุคคลเหลาน้ันไมใชเคยรูแจงทุกข- 
สัจจะ    แตจักละสมุทยสัจจะ,      อรหัตมรรคบุคคลก็ดี     ปุถชุนเหลาใด 
จะไมไดมรรค     ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี    ไมใชเคยรูแจงทุกขสัจจะ   และ 
ไมใชจักละสมุทยสัจจะ. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดไมใชจักละสมุทยสัจจะ,     บุคคลน้ันไมใช 
เคยรูแจงทุกขสัจจะ   ใชไหม ? 
         พระอรหันตไมใชจักละสมุทยสัจจะ       แตเคยรูแจงทุกขสัจจะ, 
อรหัตมรรคบุคคลก็ดี  ปถุุชนเหลาใดจะไมไดมรรค   ปถุุชนเหลาน้ันก็ดี 
ไมใชจักละสมุทยสัจจะ   และไมใชเคยรูแจงทุกขสัจจะ. 
                         จบ  ทุกขสัจจมูละ  สมุทยสัจจมูลี 
                                      ทุกขสัจจมูล จบ 
                           อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                    ปริญญาวาระ  จบ 
                                    สจัจยมกท่ี  ๕  จบ  
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                                      อรรถกถาสัจยมก  
         การพรรณนาสัจจยมกที่ทานรวบรวมแสดงไวแลวในลําดับธาตุ 
ยมก    ดวยอํานาจสัจจะในธรรมมีกุศลเปนตน     ที่ทานแสดงไวแลวใน 
มูลยมกเหลาน้ันนั้นเที่ยว    ยอมมีในบดันี้.    พึงทราบมหาวาระ  ๓ ม ี
ปณณัตติวาระเปนตน และประเภทแหงวาระท่ีเหลือมีอันตรวาระเปนตน 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันเทียว  ในธาตุยมกแมนั้น.  แตในปณณัตติวาระ 
ในสัจจยมกน้ี   ดวยอํานาจสัจจะ ๔  พึงทราบการนับยมกในวาระท้ังหลาย 
๔  เหลาน้ี    คือปทโสธนวาระ    ปทโสธนมูลจักกวาระ    สุทธสัจจวาระ 
สุทธสัจจมูลจักกวาระ.        แตในปณณัตติวารนิทเทส           พึงทราบ 
เตภูมิกธรรมท่ีหลุดพนดีแลวจากทุกขเวทนาและตัณหา          ดวยคําวา 
อวเสส   ทุกขฺสจฺจ.   ประเภทแหงกามาวจรกุศลเปนตนที่ทานแสดงไว 
แลวในสัจจวิภังควา    อวเสโส   สมุทโย   ดังน้ี      ยอมเปนปจจัยแหง 
ทุกขสัจจะ.    สองบทวา   อวเสโส  นิโรโธ  ไดแก  ตทังคนิโรธ  วิก- 
ขัมภนนิโรธ     สมุจเฉทนิโรธ    ปฏิปสสัทธินิโรธ     และขณภังคนิโรธ. 
สองบทวา   อวเสโส   มคฺโค   ความวาก็มรรคมีองค ๕   ยอมมีในสมัย 
นั้นแล.   มรรคมีอาทิอยางนี้  คือ อัฏฐังคิกมรรค  มจิฉามรรค ชังฆมรรค 
สกฏมรรค. 
         ก็ในปวัตติวาระ ในอนุโลมนัยแหงปุคคลวาระ ในปจจุบันกาลนี้  
ทุกขสัจจมูล  ๓  สมุทยสจัจมูล ๒  นิโรธสัจจมูล ๑ รวมเปนยมก  ๖  
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อยาง    ดวยอํานาจพระบาลี    เพราะถือเอาสัจจะที่ไดอยูและไมไดอยูวา 
ทุกขสัจจะยอมเกิดแกสัตวใด    สมุทยสัจจะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  ก ็ 
หรือวา      สมุทยสัจจะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด    ทุกขสัจจะยอมเกิดข้ึนเก 
สัตวนั้นดังนี้.  ในสัจจะท้ังหลายเหลานั้น    เพราะความเกิดและความดับ 
ยอมไมสมควรแกนิโรธ   ฉะน้ัน   ยมกท้ังหลาย ๓ คือ   ยมกอันเปนมูล 
แหงทุกขสัจจะ ๒ กับดวยสมุทยสัจจะ   และมัคคสัจจะ   ยมกอันเปนมูล 
แหงสมุทยสัจจะ ๑  กับดวยมัคคสัจจะ   จึงมาแลว.    ในปฏโิลมนัยแหง 
ปุคคลวาระนั้นบาง  ในโอกาสวาระเปนตนบาง   ก็นัยนี้นั่นเทียว.    พึง 
ทราบการนับยมก    ดวยอํานาจยมก ๓ อยาง ๆ  ในวาระท้ังหมดเหลาน้ี 
ดวยประการอยางนี้. 
         ก็ในอรรถวินิจฉัย  พึงทราบลักษณะในสัจจยมกน้ีดังตอไปนี้.  ก ็
ในปวัตติวาระแหงสัจจยมกนี้  ใคร ๆ ยอมไมไดนิโรธสัจจะกอนนั่นเทียว.  
แตในวาระท้ังหลาย ๓ ที่เหลือ    สมุทยสัจจะและมัคคสัจจะ    บุคคลยอม 
ไดในปวัตติกาลโดยสวนเดียวน่ันเทียว.    ทกุขสัจจะ   บุคคลยอมไดใน 
จตุและปฏิสนธิบาง  ในปวัตติกาลบาง.   แตกาล ๓ มีปจจุบันกาลเปนตน 
บุคคลยอมได  แมในจุติและปฏิสนธบิาง ในปวัตติกาลบาง.  บุคคลยอม 
ไดสัจจะใด ๆ ในสัจจยมกน้ี   พึงทราบอรรถวินิจฉัยดวยอํานาจแหงสัจจะ 
นั้น ๆ ดวยประการอยางนี้.  
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         พึงทราบนัยมุขในสัจจยมกน้ันดังตอไปนี้.   สองบทวา  สพฺเพส  
อุปปชฺชนฺตาน    ความวา   โดยท่ีสุด   แมแกชั้นสุทธาวาส.    ก็เทวดา 
ชั้นสุทธาวาส   แมเหลาน้ัน   ยอมเกิดดวยทุกขสัจจะน่ันเทียว.    คําน้ีวา 
ตณฺหาวิปฺปยุตฺตจิตฺตสฺส   ทานกลาวไวแลวเพ่ือแสดงการอุบัติแหงสวน 
หน่ึงในทุกขสัจจะและสมุทยสัจจะ.   เพราะฉะนั้น   คําน้ันพึงถือเอาดวย 
อํานาจปญจโวการภพนั่นเทียว.   แตในจตุโวการภพ   คําน้ีวา   สัจจะแม 
อยางหน่ึง  ยอมไมเกิดข้ึนในอุปปาทักขณะของผลสมาบัติ   จิตที่สัมปยุต 
ดวยตัณหา   ดังน้ี    บัณฑิตไมควรถือเอาในสัจจยมกนี้.   สองบทวา  เตส 
ทุกฺขสจฺจฺจ    ความวา   ชื่อวา    ทุกขสัจจะที่เหลือ    เวนตัณหาเสีย 
ยอมมีในขณะนั้น  คําน้ันทานกลาวหมายเอาทุกขสัจจะน้ัน.   แมในอุป- 
ปาทขณะแหงมรรค     กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.    แตในสัจจยมกน้ันรูปนั่น 
เทียว    ชื่อวา    ทุกขสัจจะ     ธรรมท้ังหลายท่ีสัมปยุตดวยมรรคท่ีเหลือ 
เปนธรรมท่ีพนดีแลวจากสัจจะ.     เพราะเหตุนั้นน่ันแล    ทานจึงกลาว 
แลววา    มรรคสัจจะยอมเกิดข้ึนแกชนเหลาน้ัน     ในอุปปาทักขณะแหง 
มรรคในอรปู   แตทุกขสัจจะยอมไมเกิดข้ึนแกชนเหลาน้ัน.     พึงทราบ 
โอกาสดวยอํานาจขณะในสัจจยมกน้ีอยางนี้วา  ในขณะแหงการอุบัตินั้น 
และในขณะแหงการอุบัติข้ึนของจิตท่ีวิปปยุตดวยตัณหาของชนเหลาน้ัน 
วา       ในอุปปาทขณะแหงจิตที่วิปปยุตดวยตัณหาท่ีเปนไปของผูเกิดอยู 
ทั้งหมด     ในอุปปาทขณะของผูเกิดอยูทั้งหมดเหลาน้ัน.   ในสัจจะท่ีมีรูป  
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อยางนั้น  แมเหลาอ่ืน  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อนภิสเมตาวีน 
ไดแก  สัตวผูไมบรรลุอภิสมัย   กลาวคือจตุสัจจปฏิเวธ  คือการแทงตลอด  
สัจจะ  ๔.     บทวา  อภิสเมตาวีน   ไดแก   อภิสมิตสัจจะ   คือสัจจะท่ี 
สงบย่ิง.   พึงทราบอรรถวินิจฉัยในบทท้ังปวง  โดยนัยมุขน้ี. 
         ก็ในปริญญวาระ    บุคคลยอมไดปริญญา ๓  คือ  ญาตปรญิญา 
ตีรณปริญญา  ปหานปริญญา.    ก็เพราะชื่อวา  ปรญิญา  ยอมไมมีใน 
โลกุตรธรรมท้ังหลาย   ฉะนั้น   สัจจะ ๒    ทานจึงถือเอาแลวในสัจจ- 
ยมกน้ี.  คําวา   ทุกขสจฺจ  ปริชานาติ  ในสัจจยมกน้ัน   ทานกลาวไว 
แลวดวยอํานาจญาตปริญญา   และตีรณปริญญา.     คําวา   สมทุยสจฺจ 
ปชหติ   ทานกลาวไวแลวดวยอํานาจญาตปริญญา   และปหานปริญญา, 
พึงทราบเน้ือความในบทท้ังปวงดวยอํานาจแหงปริญญาท้ังหลายเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                     อรรถกถาสัจจยมก   จบ  
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                                     สงัขารยมกที่  ๖ 
                                      ปณณัตติวาระ 
         [๑๐๒๓]   สังขาร ๓ คือ  กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. 
         ลมอัสสาสะและปสสาสะ   ชื่อวา   กายสังขาร  
         วิตกและวิจาร   ชื่อวา   วจีสังขาร 
         สัญญาและเวทนา   ชื่อวา   จิตตสังขาร   ธรรมท่ีสัมปยุตดวยจิต 
แมทั้งหมด   ( เวนวิตกและวิจาร )   ชื่อวา   จิตตสังขาร. 
 
                                       อุทเทสวาระ 
                               ปทโสธนวาระ  อนโุลม 
         [๑๐๒๔]   ธรรมท่ีชื่อวากาย   ชือ่วากายสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวากายสังขาร                        ชื่อวากาย   ใชไหม ?  
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         ธรรมท่ีชื่อวาวจี                    ชือ่วาวจีสังขาร ใชไหม  ?   
ธรรมที่ชื่อวาวจีสังขาร                   ชื่อวาวจี  ใชไหม ?  
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต                    ชือ่วาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาจิตตสังขาร                ชื่อวาจิต  ใชไหม ? 
                      ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                              ปทโสธนวาระ ปจจนิก 
         [๑๐๒๕]   ธรรมท่ีไมชื่อวากาย    ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ?  
ธรรมที่ไมชือ่วากายสังขาร                    ไมชื่อวากาย   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี                        ไมชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาวจีสังขาร                       ไมชื่อวาวจี  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต                        ไมชื่อวาจิตสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมท่ีไมชือ่วาจิตตสังขาร                    ไมชื่อวาจิต   ใชไหม ? 
                          ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  
         [๑๐๒๖]   ธรรมท่ีชื่อวากาย     ชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                           ชือ่วาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากาย                      ชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                              ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจี                         ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                            ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจี                         ชื่อวาวจีสังขาร    ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                            ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต                         ชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                            ชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต                        ชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาสังขาร                            ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
                    ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๑๐๒๗]   ธรรมท่ีไมชื่อวากาย     ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                           ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย                      ไมชื่อวากายสังขาร ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                           ไมชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี                        ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                           ไมชื่อวากายสังขาร ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี                        ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                           ไมชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต                        ไมชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                            ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต                         ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
ธรรมที่ไมชือ่วาสังขาร                            ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
                       ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                 สุทธขันธวาระ  อนุโลม 
         [๑๐๒๘]   ธรรมท่ีชื่อวากายสังขาร    ชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ?  
ธรรมที่ชื่อวาวจีสังขาร                                ชื่อวากายสังขาร ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวากายสังขาร                     ชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาจิตตสังขาร                              ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจีสังขาร                        ชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ? 
ธรรมที่ชื่อวาจิตตสังขาร                              ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
                             สุทธขันธวาระ  อนุโลม  จบ  
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                              สุทธขนัธวาระ  ปจจนิก 
         [๑๐๒๙]   ธรรมท่ีไมชื่อวากายสังขาร      ไมชื่อวาวจีสังขาร 
ใชไหม  ?  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจีสังขาร  ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายสังขาร  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิตตสังขาร  ไมชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจีสงัขาร  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิตตสังขาร  ไมชื่อวาวจีสังขาร    ใชไหม ? 
                           สุทธขันธวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                   อุทเทสวาระ  จบ  
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                                     นทิเทสวาระ 
                             ปทโสธนวาระ อนโุลม  
         [๑๐๓๐]   ธรรมท่ีชื่อวากาย   ชือ่วากายสังขาร    ใชไหม ? 
         ไมใช 
         ธรรมท่ีชื่อวากายสังขาร   ชื่อวากาย   ใชไหม ? 
         ไมใช 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจี   ชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         ไมใช 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจีสังขาร   ชื่อวาวจี  ใชไหม ? 
         ไมใช 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต   ชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         ไมใช 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิตตสังขาร   ชื่อวาจิต   ใชไหม ? 
         ไมใช 
                          ปทโสธนวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1071 

                                 ปทโสธนวาระ  ปจจนิก 
         [๑๐๓๑]   ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ?  
         กายสังขาร    ไมชื่อวากาย    แตชื่อวากายสังขาร     เวนกายและ 
กายสังขารเสียแลว    ธรรมที่เหลือไมชื่อวากายและไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายสังขาร,  ไมชื่อวากาย  ใชไหม ? 
         กาย  ไมชื่อวากายสังขาร  แตชื่อวากาย,    เวนกายและกายสังขาร 
เสยีแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวากายและไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี, ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         วจีสังขาร  ไมชื่อวาวจี  แตชื่อวาวจีสังขาร,  เวนวจีและวจีสังขาร 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีและไมชื่อวาวจีสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจีสังขาร, ไมชื่อวาวจี  ใชไหม ? 
         วจี    ไมชื่อวาวจีสังขาร     ไมชือ่วาวจี,     เวนวจีและวจีสังขาร 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีและไมชื่อวาวจีสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร    ไมชื่อวาจิต     แตชือ่วาจิตตสังขาร,    เวนจิตและ 
จิตตสังขารเสียแลว    ธรรมที่เหลือไมชื่อวาจิตและไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิตตสังขาร,  ไมชื่อวาจิต  ใชไหม ? 
         จิต   ไมชื่อวาจิตตสังขาร   แตชื่อวาจิต,   เวนจิตและจิตตสังขาร 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจิตและไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
                            ปทโสธนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม 
         [๑๐๓๒]   ธรรมท่ีชื่อวากาย,   ชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ?  
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร, ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         วจีสังขาร     ชื่อวาสังขารดวย      ชื่อวาวจีสังขารดวย,    สังขาร 
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวาวจีสังขาร. 
         ธรรมท่ีชื่อวากาย   ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร   ชื่อวาสังขารดวย  ชื่อวาจิตตสังขารดวย,  สังขาร  
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจี,   ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช.            
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,   ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         กายสังขาร   ชื่อวาสังขารดวย   ชือ่วากายสังขารดวย,  สังขาร 
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจี,  ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,  ชื่อวาจิตตสังขาร ใชไหม ?  
         จิตสังขาร   ชื่อวาสังขารดวย   ชือ่วาจิตสังขารดวย,   สังขาร 
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต,   ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,   ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         กายสังขาร   ชื่อวาสังขารดวย   ชือ่วากายสังขารดวย,    สังขาร 
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิต,   ชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาสังขาร,   ชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         วจีสังขาร     ชื่อวาสังขารดวย     ชื่อวาวจีสังขารดวย,  สังขาร 
ที่เหลือ  ชื่อวาสังขาร  แตไมชื่อวาวจีสังขาร. 
                      ปทโสธนมูลจักกวาระ  อนุโลม  จบ  
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                           ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  
         [๑๐๓๓]   ธรรมทีไ่มชื่อวากาย,  ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         กายสังขาร    ไมชื่อวากาย    แตชื่อวากายสังขาร,   เวนกายและ 
กายสังขารเสียแลว    ธรรมที่เหลือไมชื่อวากายและไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากาย,  ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         กายสังขาร   ไมชื่อวากาย    แตชื่อวากายสังขาร,    เวนกายและ 
กายสังขารเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวากายและไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี,  ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ?               
         วจีสังขาร ไมชื่อวาวจี,  แตชื่อวาวจีสังขาร,  เวนวจีและวจีสังขาร 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีและไมชื่อวาวจีสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,   ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจี,   ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ?  
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         วจีสังขาร  ไมชื่อวาวจี  แตชื่อวาวจีสังขาร,   เวนวจีและวจีสังขาร 
เสียแลว    ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีและไมชื่อวาวจีสังขาร.  
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร    ไมชื่อวาจิต    แตชือ่วาจิตตสังขาร,    เวนจิตและ 
จิตตสังขารเสียแลว   ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจิตและไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,   ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิต,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร    ไมชื่อวาจิต    แตชือ่วาจิตตสังขาร,    เวนจิตและ 
จิตตสังขารเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจิตและไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาสังขาร,  ไมชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        ปทโสธนมูลจักกวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                               สุทธขันธวาระ  อนุโลม  
         [๑๐๓๔]   ธรรมท่ีชื่อวากายสังขาร,  ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจีสังขาร,    ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวากายสังขาร,   ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
         ธรรมท่ีชื่อวาจิตตสังขาร,   ชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาวจีสังขาร    ชื่อวาจิตตสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ธรรมท่ีชื่อวาจิตตสังขาร,   ชื่อวาวจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                             สุทธขัตธวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               สุทธขันธวาระ  ปจจนิก 
         [๑๐๓๕]   ธรรมท่ีไมชื่อวากายสังขาร,   ไมชื่อวาวจีสังขาร  
ใชไหม ?         
         วจีสังขาร   ไมชื่อวากายสังขาร   แตชื่อวาวจีสังขาร,    เวนกาย- 
สังขารและวจีสังขารเสียแลว   ธรรมที่เหลือไมชื่อวากายสังขารและไมชื่อ 
วาวจีสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจีสังขาร,  ไมชื่อวากายสังขาร   ใชไหม ? 
         กายสังขาร    ไมชื่อวาวจีสังขาร     แตชื่อวากายสังขาร,     เวน 
วจีสังขารและกายสังขารเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีสังขารและ 
ไมชื่อวากายสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวากายสังขาร,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร    ไมชื่อวากายสังขาร    แตชื่อวาจิตตสังขาร,    เวน 
กายสังขารและจิตตสังขารเสียแลว         ธรรมที่เหลือไมชื่อวากายสังขาร 
และไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิตตสังขาร,  ไมชื่อวากายสังขาร  ใชไหม ? 
         กายสังขาร  ไมชื่อวาจิตตสังขาร  แตชื่อวากายสังขาร,  เวน 
จิตตสังขารและกายสังขารเสียแลว         ธรรมที่เหลือไมชื่อวาจิตตสังขาร 
และไมชื่อวากายสังขาร.  
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         ธรรมท่ีไมชื่อวาวจีสังขาร,  ไมชื่อวาจิตตสังขาร   ใชไหม ? 
         จิตตสังขาร    ไมชื่อวาวจีสังขาร     แตชื่อวาจิตตสังขาร      เวน 
วจีสังขารและจิตตสังขารเสียแลว  ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาวจีสังขารและ  
ไมชื่อวาจิตตสังขาร. 
         ธรรมท่ีไมชื่อวาจิตตสังขาร,  ไมชื่อวาวจีสังขาร   ใชไหม ? 
         วจีสังขาร     ไมชื่อวาจิตตสังขาร     แตชื่อวาวจีสังขาร       เวน 
จิตตสังขารและวจีสังขารเสียแลว     ธรรมท่ีเหลือไมชื่อวาจิตตสังขารและ 
ไมชื่อวาวจีสังขาร. 
                               สุทธขันธวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                       นิทเทสวาระ  จบ 
                                     ปณณัตติวาระ  จบ  
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                                       ปวัตติวาระ 
                                       อุปปาทวาระ  
                              ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๓๖]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปส- 
สาสะ   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตวจีสังขารไมใชกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  กาย- 
สังขารกําลังเกิด  และวจีสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,     กายสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงวิตกและ 
วิจาร  วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลัง  
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เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีกําลังเชาปฐมฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  วจี- 
สังขารกําลังเกิด    และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                          จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๓๗]   กาย สังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตต- 
สังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตกายสังขารไมใชกําลงัเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น,   ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขาร 
กําลังเกิด   และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๓๘]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตตสังขาร 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น,       ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร  จิตตสังขารกําลังเกิด  และ 
วจีสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                       จบ    วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1082 

                                       โอกาสวาระ  
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๓๙]   กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,   วจีสังขารก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในทุติยฌาน  ในตติยฌาน   กายสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น แต 
วจีสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปฐมฌาน  ในกามาวจรภูมิ  กาย- 
สังขารกําลังเกิด   และวจีสังขารก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,    กายสังขารก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ   วจีสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น 
แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปฐมฌาน   ในกามาวจรภูมิ 
วจีสังขารกําลังเกิด     และกายสังขารก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
  

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๐]   กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,  จิตตสังขารก็กําลัง 
เกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,   กายสังขารก็กําลังเกิด  
ในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในจตุตถฌาน    ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ    จิตตสังขาร 
กําลังเกิดในภูมินั้น    แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น,   ในปฐม-  
ฌาน   ในทุติยฌาน   ในตติยฌาน   ในกามาวจรภูมิ    จิตตสังขารกําลัง 
เกิด    และกายสังขารก็กําลังเกิดข้ึนภูมินั้น. 
                     จบ    กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
 
                                      วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๑]  วจีสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,    จิตตสังขารก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,    วจีสังขารก็กําลังเกิด 
ในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในทุติยฌาน   ในตติยฌาน   ในจตุตถฌาน   จิตตสังขารกําลัง 
เกิดในภูมินั้น     แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น, ในปฐมฌาน 
ในกามาวจรภูมิ   ในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิ   จิตตสังขารกําลังเกิด  
และวจีสังขารก็กําลังเกิดในภูมินั้น. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                      โอกาสวาระ   จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๑๐๔๒]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฯลฯ 
         ปุคคลวาระก็ดี  ปุคคโลกาสวาระก็ดี   เปนเชนเดียวกัน. 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                          ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                              ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๓]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงวิตกและ 
วิจาร    กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น      แตวจีสังขารกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด 
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต  
ก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี     กายสังขารไมใชกําลังเกิด      และวจีสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแก  
บุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,      กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปส- 
สาสะ    วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตกายสังขารกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  
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เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต  
ก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต-  
ภูมิก็ดี    วจีสังขารไมใชกําลังเกิด     และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๔]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิต   กาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตจิตสังขารกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมดก็ดี    บุคคลท่ี 
กําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิด     และจิตสังขารก็ไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น. 
         ก็หรือวา     จิตสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๕]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขาร  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว     ในอุปปาทขณะแหงจิต    วจีสังขาร 
ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน          แตจิตตสังขารกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี   บุคคลท่ี  
กําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจี-  
สังขารไมใชกําลังเกิด      และจิตตสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       วจีสังขารมูล  จบ  
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                                         โอกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูล   วจีสังขารมูลี :-  

         [๑๐๔๖]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในรูปาวจรภูมิ     ในอรูปาวจรภูมิ     กายสังขารไมใชกําลังเกิด 
ในภูมินั้น   แตวจีสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในจตุตถฌาน  ในอสัญญ- 
สัตตภูมิ      กายสังขารไมใชกําลังเกิด      และวจีสังขารก็ไมใชกําลังเกิด  
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,  กายสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในทุติยฌาน   ในตติยฌาน   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น 
แตกายสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น,    ในจตุตถฌาน    ในอสัญญสัตตภูมิ 
วจีสังขารไมใชกําลังเกิด   และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น. 
                      จบ    กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูล   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๗]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,     จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในจตุตถฌาน   ในรปูาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิ   กายสังขาร 
ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  แตจิตตสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น,  ในอสัญญ- 
สัตตภูมิ     กายสังขารไมใชกําลังเกิด     และจิตตสังขารก็ไมใชกําลังเกิด 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา      จิตตสังขารไมใชกําลังเกิดในภูมิใด,       กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                       กายสังขารมูล  จบ 
  
                                           วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๘]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดใดในภูมิใด,    จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในทุติยฌาน    ในตติยฌาน    ในจตุตถฌาน    วจีสังขารไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น      แตจิตตสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น,     ในอสัญญ-  
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สัตตภูมิ      วจีสังขารไมใชกําลังเกิด      และจิตสังขารก็ไมใชกําลังเกิด 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ใช. 
                         จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๔๙]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงวิตกและ 
วิจาร    กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตวจี-  
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สังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงจิตของ 
บุคคลเหลานั้นทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาท-  
ขณะแหงอวิตักกอวิจารจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิด    และวจีสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
         ปุคคลวาระก็ดี  ปุคคโลกาสวาระก็ดี ก็พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน 
คําวา    นิโรธสมาปนฺนาน - บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู    ยอม 
ไมไดในปุคคโลกาสวาระ. 
                      จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                           ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                  อตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๐]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,   ฯ  ล ฯ 
         ใช.             
                        จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็เคยเกิดแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด, ฯ ล ฯ 
         ใช.    
                      จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                  กายสังขารมูล  จบ  
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                                        วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-    

         วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                      จบ   วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                  วจีสังขารมูล  จบ 
                                    ปคุคลวาระ  จบ 
 
                                       โอกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล  

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๕๑]   กายสังขารเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
         แมโอกาสวาระ   ในภูมิใด   เปนเชนเดียวกันทุกวาระ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๒]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌานก็ดี     เขาตติยฌานก็ดี     กายสังขาร 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
กามาวจรภูมิกด็ี    กายสังขารเคยเกิด    และวจีสังขารก็เคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  วจีสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น         แตกายสังขารไมใชเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    วจีสังขารเคยเกิด     และกายสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๓]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร  
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กายสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี     จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน    ทติุยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี   บุคคล 
ซึ่งเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    จิตตสังขารเคยเกิด    และกายสังขารก็เคย 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ    กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล   จบ 
 
                                        วจีสังขาร  มลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๔]   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตตสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจีสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌาน  จตุตถฌานอยูก็ดี  เมื่อ 
ทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   จิตตสังขารเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตวจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา-  
นั้นในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลซ่ึงเกิดอยูใน 
กามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีนอกจากน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี  จิตตสังขารเคยเกิด และวจีสังขารก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                       จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1097 

                                   อตีตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๕]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด  จิตตสังขารก็ไมใชเคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็ 
ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ  
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                                      วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็ไมใชเคยเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา      จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,       วจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                      จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                   วจีสังขารมูล   จบ 
                                    ปคุคลวาระ   จบ 
 
                                       โอกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๕๖]    กายสังขารไมใชเคยเกิดในภูมิใด,    ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๗]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจี- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี     กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตวจี- 
สังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌาน 
อยูก็ดี  เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชเคยเกิด     และวจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน เขาตติยฌาน  วจีสังขารไมใชเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตกายสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี    เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแก 
บุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
วจีสังขารไมใชเคยเกิด  และกายสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๕๘]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี  กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคล   
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตจิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเกิดข้ึนสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
กายสังขารไมใชเคยเกิด   และจิตตสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลา- 
นั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กาย- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.                        
                       จบ  กายสังขารมูละ    จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ    จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๕๙]   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌาน    จตุตถฌานอยูก็ดี  เมื่อ 
ทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาสภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใช  
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชเคยเกิด   และจิตตสังขารก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจี- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                        อตีตวาระ  จบ  
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                                  อนาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๖๐]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็จักเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอกจากน้ัน    วจีสงัขารจักเกิด 
และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๖๑]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช.              
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
          ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตวจีสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น  จิตตสังขารจักเกิด 
และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
          [๑๐๖๒]   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหง 
จิตใด    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตวจีสังขารไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีนอกจากนั้น      จิตตสังขารจักเกิด    และ 
วจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                         กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๖๓]   กายสังขารจักเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                       กายสังขารมูล  จบ 
                                        โอกาสวาระ  จบ  
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                                         ปุคคโลกาสวาระ  
                                           กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๖๔]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยู  กายสังขารจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตวจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  กายสังขาร 
จักเกิด   และวจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.    
         ก็หรือวา วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, กายสังขารจักเกิด 
แกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในรูปาวจรภูมิก็ดี  วจีสังขารจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตกายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูใน 
กามาวจรภูมิก็ดี  วจีสังขารจักเกิด  และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                           จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล :-  

         [๑๐๖๕]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตตสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
        ใช. 
          ก็หรือวา    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
          ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   บคุคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ- 
นั้น,  บุคคลท่ีเขาปฐมฌาน   ทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี   บุคคลที่นอก 
จากน้ันเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    จิตตสังขารจักเกิด     และกายสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                        วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๖๖]  วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตตสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหง 
จิตใดก็ดี  บคุคลท่ีกําลังเขาทุตติยฌาน  ตติยฌาน จตุตถฌานอยูก็ดี จิตต- 
สังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตวจีสังขารไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีเขาปฐมฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในกามาวจรภูมิก็ดี    บุคคลนอกจากนั้นที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ   อรูปา- 
วจรภูมิก็ดี  จิตตสังขารจักเกิด และวจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                       จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                   วจีสังขารมูล  จบ  
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                                อนาคตวาระ  ปจจนิก 
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล  

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๖๗]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก ็
ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามารวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ      ในอรปูวจรภูมิ      แลวจักปรินิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี    กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตวจีสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,     บุคคลผูถึงพรอมดวย 
ปรินิพพานจิตก็ดี  ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดใน 
ลําดับแหงจิตใดก็ดี กายสังขารไมใชจักเกิด  และวจีสังขารก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๖๘]   กายสังขารไมใชจักเกิด แกบุคคลใด,     จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ      ในอรปูาวจรภูมิ      แลวจักปรนิิพพาน 
บุคคลเหลานั้นกําลังตายก็ดี     กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจิตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีถึงพรอมดวย 
ปรินิพพานจิต     กายสังขารไมใชจักเกิด   และจิตตสังขารก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบกายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ  
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                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๖๙]   วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหง 
จิตใด    วจีสงัขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แตจิตตสังขารจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต    วจีสังขารไมใช 
จักเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                         โอกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู  

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๗๐]   กายสังขารไมใชจักเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                    กายสังขารมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๑]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,      วจี- 
สังขารที่ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  กายสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตวจีสังขารจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี  ปจฉิมจิต 
ของบุคคลทีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลท่ี  
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กําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี กาย- 
สังขารไมใชจักเกิด        และวจีสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน  
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยู    วจีสังขารไมใชจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตกายสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี  ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมี 
วิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถ- 
ฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชจักเกิด  
และกายสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.    
                           จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๒]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   บคุคลท่ีเขาจตุตถฌานอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  
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บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี         กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชจักเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กาย- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๓]   วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหง 
จิตใดก็ดี    บคุคลท่ีกําลังเขาทุตติยฌาน    ตติยฌาน     จตุตถฌานอยูก็ดี  
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วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตจิตตสังขารจักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,        บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี  
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชจักเกิด     และจิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจี- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล   จบ 
                                       อนาคตวาระ   จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๔]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,      วจีสังขารก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.              
         ก็หรือวา   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     วจีสังขารเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   ใน 
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  วจีสังขารเคยเกิด  และกายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                          จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๗๕]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จิตสังขารก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,  กายสังขารก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน     แตกาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะ 
ปสสาสะ   จิตตสังขารเคยเกิด   และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
                       จบ    กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ  
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                                         วจีสังขารมลูะ  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๖]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็เคย 
เกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, ในอุปปาทขณะ 
แหงวิตกและวิจาร      จิตตสังขารเคยเกิด      และวจีสังขารก็กําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๗๗]   กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๘]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, วจีสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี     กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น   บุคคล  
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ที่กําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของ 
บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   กายสังขารกําลังเกิด   และวจีสังขาร  
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ในภังค- 
ขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว    ในเอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี     วจีสังขารเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดยูในกามาวจรภูมิก็ดี วจีสังขาร 
เคยเกิด     และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๗๙]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       จิตต- 
สังขารก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ    จิตตสังขารเคยเกิด 
และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                        จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
 
                                       วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๐]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตตสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ?  
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด       เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,    ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร   จิตตสังขารเคยเกิด     และวจี- 
สังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ   ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๑]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,      วจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็ไม 
ใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                       จบ    กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๒]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ?  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1123 

         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,      กายสังขาร  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๓]  วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,     จิตตสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชเคยเกิดบุคคลใด,   วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                       จบ   วจีสังขารมูละ    จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
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                                        โอกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๘๔]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๕]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจี- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?              
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิ     ในภังค- 
ขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ    เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน  
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รูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี    กายสังขารไมใช  
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        แตวจีสังขารเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี    ใน 
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ       เวน 
ลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลัง 
เขาจตุตถฌานอยูก็ดี   เมื่อทุติยจิตเกิดข้ึนแกบุคคลที่เกิดอยูในสุทธาวาส- 
ภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชกําลังเกิด  
และวจีสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลัง 
เขาทุติยฌาน    ตติตฌานอยูก็ดี    ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
ของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี    เมื่อทุติยจิต  
เกิดข้ึนแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี    วจีสังขารไมใชเคยเกิด     และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๘๖]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว     ในอุปปาทขณะแหงจิต     กายสังขารไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังเกิด,ในสทุธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ?  
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๗]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด       เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิต  วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น    แตจิตตสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอลัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   วจีสังขารไมใชกําลงัเกิด      และจิตตสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชเคยเกิดบุคคลใดในภูมิใด,   วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล  จบ 
                        ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๘๘]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    วจีสังขารจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ใน 
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ   วจีสังขารจักเกิด   และกายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                           จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๐๘๙]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็จัก 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,   กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ-  
สมาบัติกด็ี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จิตตสังขารจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  ใน 
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ จิตตสังขารจักเกิด   และกายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ    กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       กายสังขารมูล  จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๐]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและวิจาร     วจีสังขารกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  แตจิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  
ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารของบุคคลท่ีนอกจากนั้น      วจีสังขาร 
กําลังเกิด   และจิตตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด       เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในอุปปาท- 
ขณะแหงวิตกและวิจาร      จิตตสังขารจักเกิด      และวจีสังขารก็กําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๐๙๑]   กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๒]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, วจีสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะ  กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเขา  
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ปฐมฌานอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึง 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   กายสังขารกําลังเกิด   และวจีสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา    วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  ในภังค- 
ขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
รูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขารจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสา- 
สะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    วจีสังขารจักเกิด     และกาย- 
สังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
                           จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๓]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       จิตต- 
สังขารก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร  
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น     ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาะ 
ปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิต    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,     ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารจักเกิด 
และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๔]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตตสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและวิจาร     วจีสังขารกําลัง 
เกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตจิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,   ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารของบุคคลท่ีนอก 
จากน้ัน   วจีสังขารกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารจักเกิดบุคคลใดในภูมิใด,     วจีสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น    ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิต    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น    แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร     จิตตสังขารจักเกิด      และวจีสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                          จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                        วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๕]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      วจีสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตวจีสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน      บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร 
เกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    กายสังขารไมใชกําลงัเกิด     และวจีสังขารก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.                         
                          จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1136 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๖]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขาร  
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเขานิโรธสมาบัติ    
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชกําลังเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิต   กายสังขารไมใชกําลังเกิด     และจิตตสังขารก็ 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๗]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนวิตกและ  
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี   
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี  บุคคลที่ถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไม 
มีวิตกและไมมีวิจารก็ดี    วจีสังขารไมใชกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็ไม 
ใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักเกิดบุคคลใด,    วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมที่มีวิตกและมีวิจาร    จิตตสังขารไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน แตวจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,   ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี        บุคคลท่ีถึงพรอมดวย 
ปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  จิตตสังขารไมใชจักเกิด  และ 
วจีสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                          จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                                        ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ    ฯ ล ฯ 
         [๑๐๙๘]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                     ปุคคโลกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๐๙๙]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจี- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีเกิด 
อยูในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี กายสังขารไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น      แตวจีสังขารจักเกิดแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น, บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี ปจฉิมจิตของ 
บุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี      บุคคลท่ี  
กําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
ของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ     เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว     ใน 
ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชกําลังเกิด  และวจีสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี    วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น    แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยู 
ก็ดี     ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ 
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ี 
กําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี     บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     วจี- 
สังขารไมใชจักเกิด     และกายสังขารก็ไมกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
                           จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๐๐]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว      ในอุปปาทขณะแหงจิต       กายสังขารไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,      บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,       กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม  ? 
         ใช.       
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล จบ 
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                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๐๑]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด        เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว      ในอุปปาทขณะแหงจิต      วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี บุคคลท่ีถึงพรอม 
ดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี     วจีสังขารไมใชกําลังเกิด     และจิตตสังขารก็ไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจี- 
สังขารก็ไมใชกาํลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจาร        จิตตสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี  
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บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี   บุคคลท่ี  
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     จิตตสังขารไมใชจักเกิด     และวจีสังขาร  
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                        วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                         ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                               อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๒]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตก็ดี  ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไม 
มีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    กายสังขารเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น    แตวจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ี  
นอกจากน้ัน    กายสังขารเคยเกิด    และวจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,      กายสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๓]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็จักเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคล  
เหลาน้ัน   แตจิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,     บุคคลท่ีเหลือ 
นอกน้ัน  กายสังขารเคยเกิด  และจิตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,     กายสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
 
                                       วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๔]   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิต   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตจิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    บุคคลท่ีนอก  
จากน้ัน   วจีสังขารเคยเกิด     และจิตตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                          โอกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๐๕]   กายสังขารเคยเกิดในภูมิใด, ฯ ล ฯ 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๖]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี  
กําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น  แตวจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,  บุคคล 
ที่กําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากน้ัน 
ก็ดี     กายสังขารเคยเกิด      และวจีสังขารก็เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขารก็ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตกายสังขารไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี 
บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขารจักเกิด      และกายสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๐๗]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตตสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในกามาวจรภูมิ    กายสังขาร 
เคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน  ทุติยฌาน    ตติยฌาน 
อยูก็ดี     บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากน้ันก็ดี      กายสังขาร 
เคยเกิด   และจิตตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี บุคคลซ่ึงเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตกายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลัง 
เขาปฐมฌาน   ทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี  บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจร 
ภูมิ     จิตตสังขารจักเกิด     กายสังขารก็เคยเกิดแกบุคคลบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                    กายสังขารมูล   จบ  
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                                        วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๘]   วจีสังขารเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตตสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร วจี- 
สังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจิตตสังขารไมใชจักเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีนอกจากน้ันในภูมิที่มีวิตกและมี 
วิจาร   วจีสังขารเคยเกิด     และจิตตสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขารก็ 
เคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภูมทิี่ไมมีวิตกและไมมีวิจาร   จิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น      แตวจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร     จิตตสังขารจักเกิด      และวจีสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล   จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1149 

                                 อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                            ปุคคลวาระ 
                                          กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๐๙]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,         วจีสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,   กายสังขารก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๐]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,        จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ไมมี. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    กายสังขารก็ไม  
ใชเคยเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                          จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       กายสังขารมูล   จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๑]   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใด,        จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
เคยเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยเกิด. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๑๒]   กายสังขารไมใชเคยเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๓]   กายสังขารไมใชเคยเกิด แกบุคคลใดในภูมิใด,    วจี- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?            
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตวจีสังขาร 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตก 
และมีวิจารในรูปาวจรภูมิ    และอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีถึงพรอมดวย 
ปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี      ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1152 

วิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถ-  
ฌานอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชเคย 
เกิด   และวจีสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในกามาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี  
กําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี      วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตกายสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารในรูปาวจรภูมิ    และอรูปา- 
วจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหงจิต  
ใดก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชจักเกิด    และกายสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                           จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๔]   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตต-  
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี     บุคคลซ่ึงเกิดอยูในรูปาวจร 
ภูมิ   และอรปูาวจรภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชเคยเกิด    และจิตตสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    กาย- 
สังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในกามาวจรภูมิ   จิตตสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกายสังขารเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปวจรภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตตสังขาร 
ไมใชจักเกิด  และกายสังขารก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๕]   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภูมทิี่ไมมีวิตกและไมมีวิจาร   วจีสังขารไมใชเคยเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตในภูมิที่ไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชเคยเกิด   และจิตต- 
สังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา จิตตสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, วจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร จิตต- 
สังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตวจีสังขารเคยเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,      บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตในภูมิที่  
ไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตต-  
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สังขารไมใชจักเกิด         และวจีสังขารก็ไมใชเคยเกิด แกบุคคลเหลาน้ัน  
ในภูมินั้น. 
                          จบ   วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                        วจีสังขารมูล   จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ   จบ 
                              อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก จบ 
                                        อุปปาทวาระ  จบ  
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                                          นิโรธวาระ  
                               ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม 
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๖]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,      วจีสังขารก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว  ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
กายสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน       แตวจีสังขารไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในภังคขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    กายสังขาร 
กําลังดับ   และวจีสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,   กายสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร 
วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน        แตกายสังขารไมใชกําลังดับแก  
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บุคคลเหลานั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในภังคขณะแหงลม  
อัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  วจีสังขารกําลัง 
ดับ   และกายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                            จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๗]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิต  จิตต- 
สังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,     ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารกําลังดับ 
และกายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๑๘]   วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว     ในภังคขณะแหงจิต     จิตตสังขาร 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น แตวจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร     จิตตสังขารกําลังดับ     และวจีสังขารก็ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [ ๑๑๑๙ ]   กายสังขารกําลังดับในภูมิใด,        วจีสังขารก็กําลังดับ 
ในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในทุติยฌานภูมิก็ดี     ในตติยฌานภูมิก็ดี     กายสังขารกําลังดับ 
ในภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชกําลังดับในภูมินั้น   ฯ ล ฯ 
                       จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
                                  กายสังขารมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๐]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจีสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ปุคคลวาระก็ดี  ปุคคโลกาสวาระก็ดี   มกีารจําแนกเชนเดียวกัน.  
                         จบ    กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
                                         กายสังขารมูล  จบ 
                                       ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                                ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๑]   กายสังขารไมใชกําลงัดับแกบุคคลใด,  วจีสังขาร   
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                      
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร 
กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน        แตวจีสังขารกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น,   ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  เวน 
ลมอัสสสาสะปสสาสะเสียแลว       ในภังคขณะแหงจิตที่ไมมีวิตกและไมมี 
วิจารก็ดี บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี     กายสังขารไมใชกําลังดับ     และวจีสังขารก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็ไม 
ใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว  ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น       แตกายสังขารกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น,  ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลานั้นทั้งหมด  เวน  
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ลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว       ในภังคขณะแหงจิตที่ไมมีวิตกและไมมี  
วิจารก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบิตอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญ- 
สัตตภูมิก็ดี     วจีสังขารไมใชกําลังดับ      และกายสังขารก็ไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                           จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูล ี

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๒]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิต     กาย- 
สังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น   แตจิตสังขารกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน,   ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี   บุคคล 
ที่เขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     กาย- 
สังขารไมใชกําลังดับ   และจิตตสังขารก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,     กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                   กายสังขารมูล  จบ  
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                                        วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๓]   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เวนวิตกและวิจารเสียแลว   ในภังคขณะแหงจิต  วจีสังขารไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น       แตจิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมดก็ดี    บุคคลที่กําลังเขา 
นิโรธสมาบัติอยูก็ดี     บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี     วจีสังขาร 
ไมใชกําลังดับ     และจิตตสังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๑๑๒๔]   กายสังขารไมใชกําลงัดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ                            
                                    กายสังขารมูล   จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         กายสังขารมูล 
กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๕]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร 
กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตวจีสังขารกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลา 
นั้นทั้งหมด  เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว   ในภังคขณะแหงจิตที่ไม  
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มีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขาร  
ไมใชกําลังดับ      และวจีสังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด   ฯ ล ฯ 
         ปุคคลวาระก็ดี  ปุคคโลกาสวาระก็ดี  ก็พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน 
คําวา   นิโรธสมาปนฺนาน   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู  ไมพึง 
กระทําในปุคคโลกาสวาระ. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
                                    กายสังขารมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                           ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                                    อตีตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๖]   กายสังขารเคยดับแกบุคคลใด,      วจีสังขารก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา   วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใด    ฯ ล ฯ 
         ในอุปปาทวาระ   ปุจฉาในอตีตวาระที่เปนปุคคลวาระก็ดี   ปุคค- 
โลกาสวาระก็ดี ทั้งท่ีเปนอนุโลมและปจจนิก  ทานจําแนกไวโดยประการ 
โด   แมในนิโรธวาระ   กพึ็งจําแนกโดยประการน้ัน   ไมมีอะไรตางกัน.  
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
                                 อตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๗]   กายสังขารจักดับแกบุคคลใด,        วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช.             
         ก็หรือวา      วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,      กายสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต  
ใดก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขาร 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     บุคคลท่ีนอกจากนั้น    วจีสงัขารจักดับ 
และกายสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๘]   กายสังขารจักดับแกบุคคลใด      จิตตสังขารก็จักดับ  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,      กายสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี  จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน แตกายสังขาร 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากน้ัน   จิตตสังขารจักดับ 
และกายสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๒๙]   วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,       จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ก็หรือวา      จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,      วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี ปจฉิม- 
จิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดข้ึนลําดับแหงจิตใดก็ดี        จิตตสังขาร 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน   แตวจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน, 
บุคคลท่ีนอกจากน้ัน   จิตตสังขารจักดับ   และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
                         จบ วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๑๑๓๐]   กายสังขารจักดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                  กายสังขารมูล   จบ 
 
                                    ปุคคโลกาสวาระ 
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๑]   กายสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       วจีสังขาร 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยู     กายสังขารจักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจร- 
ภูมิก็ดี        กายสังขารจักดับ       และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา     วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      กายสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี    วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น     แตกายสังขารไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี 
บุคคลท่ีนอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขารจักดับ  และ 
กายสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๒]   กายสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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          ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ  
ก็ดี      ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี       บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี      จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น     แตกายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น,  บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน    ทติุยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ี  
นอกจากน้ันที่เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  จิตตสังขารจักดับ     และกาย- 
สังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
          [๑๑๓๓]   วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
          ใช.  
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         ก็หรือวา     จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจีสังขาร  
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี ปจฉิม- 
จิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เขาทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌานอยูก็ดี   จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารไมใชจับดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี       บุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีนอกจากน้ันเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ    ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   จิตต- 
สังขารจักดับ   และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                  ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                              อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1174 

                                อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๔]   กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต  
ใดก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี     กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น     แต 
วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตก 
และมีวิจารก็ดี     บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจารก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
กายสังขารไมใชจักดับ    และวจีสังขารก็ไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,   กายสังขารก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ    กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1175 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๓๕]   กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,      จิตตสังขารก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดข้ึนลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ    ในอรูปาวจรภูมิก็ดี     บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี     กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น      แต 
จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กาย- 
สังขารไมใชจักดับ   และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,       กายสังขารก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม  ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1176 

                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๖]   วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี     ปจ- 
ฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     วจีสังขาร 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน     และจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  วจีสังขารไมใชจักดับ และจิตตสังขารก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลน้ัน.  
         ก็หรือวา จิตตสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็ไมใช 
จัดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1177 

                                          โอกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๓๗]   กายสังขารไมใชจักดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                      กายสังขารมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
 
                                        ปุคคโลกาสวาระ 
                                         กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๘]   กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับ แหงจิต  
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ใดก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี    กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตวจีสังขาร  
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตก 
และมีวิจารก็ดี     บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจารก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี 
บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
กายสังขารไมใชจักดับ       และวจีสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใดในภูมิใด, กายสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยู    วจีสังขารไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น         แตกายสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี   บุคคลท่ี 
ถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีไมมี 
วิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถ- 
ฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชจักดับ 
และกายสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1179 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๓๙]   กายสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตต-  
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌาณอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี  กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กาย- 
สังขารไมใชจักดับ         และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กาย- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                    กายสังขารมูล   จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1180 

                                         วจีสังขารมลู  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๐]   วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใดในภูมิใด,      จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี     ปจ- 
ฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลท่ีเขา 
ทุติยฌาน   ตติยฌาน   จตุตถฌานอยูก็ดี   วจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจี- 
สังขารไมใชจักดับ  และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.      
                       จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                   วจีสังขารมูล  จบ 
                               ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1181 

                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๑]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใด,  กายสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะสูเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ด ี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     วจีสังขารเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ    วจีสังขารเคยดับ  และกายสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๔๒]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็เคย 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด     เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว   ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ-  
สมาบัติอยูก็ด ี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตตสังขารเคยเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน   แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารเคยดับ  และกายสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                        จบ   กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1183 

                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๓]   วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็เคยดับ 
แกบุคคล นั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยดับแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ันใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิตก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตตสังขารเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน   แตวจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,     ในภังคขณะ 
แหงวิตกและวิจาร   จิตตสังขารเคยดับ  และวจีสังขารก็กําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน.  
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                       ปุคคลวาระ  จบ  
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                                      โอกาสวาระ  
                                    กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๔๔]   กายสังขารกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                 กายสังขารมูล  จบ 
                                 โอกาสวาระ   จบ 
 
                                  ปุคคโลกาสวาระ 
                                    กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๕]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขาร 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี  ในภังคขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น 
แตวจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขา  
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ปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปส- 
สาสะก็ดี  กายสังขารกําลังดับ  และวจีสังขารก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี          ในอุปปาทขณะแหงลม- 
อัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  เวนลมอัสสาสะ- 
ปสสาสะของบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขาร 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตกายสังขารไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในภังค 
ขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  วจี 
สังขารเคยดับ  และกายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๖]    กายสังขารกําลังดับ  แกบุคคลใดในภูมิใด,        จิตต- 
สังขารก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขาร  
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิต  จิตตสังขารเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น,  ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารเคยดับ  และ 
กายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       กายสังขารมูล  จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๗]   วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    จิตตสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว   ในภังคขณะแหงจิต  จิตตสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงวิตกและวิจาร   จิตตสังขารเคยดับ  และวจีสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                        วจีสังขารมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                          ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                            ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๘]   กายสังขารไมใชกําลงัดับแกบุคคลใด,       วจีสังขาร 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ  กายสังขารมูละ วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๔๙]   กายสังขารไมใชกําลงัดับแกบุคคลใด,    จิตตสังขาร 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ.  
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         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,      กายสังขาร  
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                    กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๐]   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
                        จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๕๑]   กายสังขารไมใชกําลงัดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๒]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจี- 
สังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในอุปปาทขณะแหงลม- 
อัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะของบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  กายสังขาร  
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ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แตวจีสังขารเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน     ตติยฌานอยู    ใน  
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ เวน 
ลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขา 
จตุตถฌานอยูก็ดี  เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไปแกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธา- 
วาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชกําลัง 
ดับ   และวจีสังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี   ในภังคขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี    วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น   แตกายสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    บุคคลกําลัง 
เขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยู  ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของ 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะ 
แหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี    เมื่อทุติยจิตกําลังเปนไป 
แกบุคคลท่ีเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี    วจีสังขารไมใชเคยดับ     และกายสังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๕๓]   กายสังขารไมใชกําลงัดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด     เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิต  กายสังขารไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตจิตตสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,      บุคคลท่ีกําลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  กายสังขารไมใชกําลังดับ  และจิตตสังขารก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                   กายสังขารมูล  จบ  
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                                       วจีสังขารมูล  

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๔]   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตต- 
สังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิต      วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารเคยแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
บุคคลท่ีกําลังเกิดอยูในสุทธาวาสภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตต- 
ภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชกําลังดับ  และจิตตสังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                 ปุคคโลกาสวาระ  จบ 
                       ปจจุปปนนาตีตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                             ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม  
                                           ปุคคลวาระ 
                                         กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๕]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,     กายสังขารกําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด     เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ด ี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารจักดับแก 
บุคคลเหลานั้น     แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ    วจีสังขารจักดับ    และกายสังขารก็ 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                            จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๕๖]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,     กายสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด          เวนลม 
อัสสาสะปสสาสะเสียแลว     ในภังคขณะแหงจิตก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขา 
นิโรธสมาบติัอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    จิตตสังขาร 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ   จิตตสังขารจักดับ  และกายสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                       วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๗]   วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจาร   วจสังขารกําลังดับ  
แกบุคคลเหลาน้ัน     แตจิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,    ใน 
ภังคขณะแหงวิตกและวิจารของบุคคลท่ีนอกจากน้ัน   วจีสังขารกําลังดับ 
และจิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้น       แตวจีสังขารไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร     จิตตสังขารจักดับ 
และวจีสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
                       จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ  
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                                       โอกาสวาระ  
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   ฯ ล ฯ 
         [๑๑๕๘]  กายสังขารกําลังดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๕๙]  กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   วจีสังขาร 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี     ในภังคขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี  กายสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเขา  
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ปฐมฌานอยูก็ดี     ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิด 
อยูในกามาวจรภูมิก็ดี      กายสังขารกําลังดับ      และวจีสังขารก็จักดับแก  
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขารก็ 
กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี           ในอุปปาทขณะแหงลม 
อัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะของบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขาร 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี     บุคคลซ่ึงเกิด 
อยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี    วจี- 
สังขารจักดับ   และกายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๐]   กายสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช.  
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         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร  
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว     ในภังคขณะแหงจิต   จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตกายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ   จิตตสังขารจักดับ    และ 
กายสังขารก็กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น  ในภูมินัน้. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล   จบ 
 

                                      วจีสังขารมูล 
วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๑]  วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจาร   วจีสังขารกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลา  
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นั้นในภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงวิตกและวิจารของบุคคลท่ีนอกจากนั้น  
วจีสังขารกําลังดับ   และจิตตสังขารก็จับดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      วจีสังขาร 
ก็กําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิต   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตวจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ใน 
ภังคขณะแหงวิตกและมีวิจาร  จิตตสังขารจักดับ  และวจีสังขารก็กําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                          วจีสังขารมูล  จบ 
                                       ปุคคโลกาสวาระ  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๒]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,       วจีสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น   แตวจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี    บคุคลท่ีถึงพรอมดวยปริ- 
นิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี       ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   กายสังขารไมใชกําลังดับ      และวจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,  กายสังขารก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๖๓]   กายสังขารไมใชกําลงัดับแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด     เวนลมอัส- 
สาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กายสังขารไมใช 
กําลังดับแกบุคคลเหลานั้น  แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต   กายสังขารไมใชกําลังดับ    และจิตตสังขารก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       กายสังขารมูล   จบ 
   
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๔]   วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด เวนวิตกและ   
วิจารเสียแลว   ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกาํลังเขานิโรธสมาบัติอยู 
ก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชกําลงัดับแก 
บุคคลเหลานั้น    แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร      วจีสังขารไมใชกําลงัดับ     และ 
จิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจาร  จิตตสังขารไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตวจีสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น,  ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร  จิตตสังขารไมใชจักดับ 
และวจีสังขารก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1204 

                                          โอกาสวาระ 
                                         กายสังขารมูล  

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๖๕]   กายสังขารไมใชกําลังดับในภูมิใด   ฯ ล ฯ 
                                      กายสังขารมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                         กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๖]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลไดในภูมิใด,    วจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้นในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  ในปุปปาทขณะแหงลม 
อัสสาสะปสสาสะของบุคคลซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะของบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ   ในภังคขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ี 
เกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  กายสังขาร  
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ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารจักดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น,       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี 
บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  ปจฉิม- 
จิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     บุคคลท่ีกําลัง 
เขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
ของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ     เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ใน 
ภังคขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลที่กําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยู 
ในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชกําลังดับ    และวจีสังขารก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใดในภูมิใด,  กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี    ในภังคขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี      วจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมิ 
นั้น   แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิต 
ที่ไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี      ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิด 
ในลําดับแหงจิตใดก็ดี       บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน      ตติยฌานอยูก็ดี 
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลัง  
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เขาจตุตถฌาณอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   วจีสังขารไม 
ใชจักดับ   และกายสังขารก็ไมใชกําลงัแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                          จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๗]   กายสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนลมอัส-   
สาสะปสสาสะเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิต   กายสังขารไมใชกําลังดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ในภังคขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี 
กายสังขารไมใชกําลังดับ และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กาย- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                       จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ  
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                                           วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ    จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๖๘]  วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตต   
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิต      วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น       แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชกําลังดับ  และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      วจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจาร    จิตตสังขารไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้นแตวจีสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,      ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  
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บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตตสังขารไมใชจักดับ  และวจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
                       จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ จบ 
                        ปจจุปปนนาคตวาระ  ปจจนิก  จบ  
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                              อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูล วจีสงขารมูลี :- 
         [๑๑๖๙]   กายสังขารเคยดับแกบุคคลใด,       วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี        บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตก   
และไมมีวิจารจักเกิดในลาํดับแหงจิตใดก็ดี      กายสังขารเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน  แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น,  บุคคลท่ีนอกจาก  
นั้น   กายสังขารเคยดับ    และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา  วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด ฯ ล ฯ 
         ใช.                 
                         จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๐]   กายสังขารเคยดับแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กายสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน  
แตจิตตสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีนอกจากน้ัน  กาย- 
สังขารเคยดับ   และจิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน.  
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  กายสังขารมูละ จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลน้ัน 
ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต      วจีสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจิตตสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น  วจี- 
สังขารเคยดับ   และจิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                          จบ  วจีสังขารมูละ จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ  
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                                         โอกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๗๑]   กายสังขารเคยดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
                                     โอกาสวาระ  จบ 
 
                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๒]   กายสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจีสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตตในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขา 
ทุติยฌาน ตติยฌานอยูก็ดี กายสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น 
แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเขา 
ปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากน้ัน       กายสังขารเคยดับ 
และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1212 

         ก็หรือวา  วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กายสังขารก็ 
เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี    วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น  แตกายสังขารไมใช 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานซ่ึงเกิด 
อยูในกามาวจรภูมิ   วจีสงัขารจักดับ     และกายสังขารก็เคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๓]   กายสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในกามาวจรภูมิ   กายสังขารเคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แตจิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,    บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน    ทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี 
บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากน้ันก็ดี    กายสังขารเคยดับ  และ 
จิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1213 

         ก็หรือวา  จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  กายสังขารก็ 
เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?   
         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น   แต 
กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น, บุคคลท่ีกําลังเขา 
ปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
จิตตสังขารจักดับ   และกายสังขารก็เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๔]   วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร      วจีสังขาร 
เคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคล  
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เหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภูมิที่มีวิตกและมีวิจารท่ีนอกจากน้ัน    วจีสังขาร 
เคยดับ   และจิตตสังขารก็จับดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น.  
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       วจีสังขาร 
ก็เคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภูมทิี่ไมมีวิตกและไมมีวิจาร   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น       แตวจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร    จิตตสังขารจักดับ   และวจีสังขารก็เคยดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล   จบ 
                                   ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                            อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๕]   กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็ไม 
ใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,   กายสังขารก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                        จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๖]   กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,       จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมมี.  
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         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็ไม 
ใชเคยดับแกบุคคลน้ัน ใชไหม ?  
         เคยดับ. 
                        จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๗]   วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็ 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ไมมี. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็ไมใช 
เคยดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         เคยดับ. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล   จบ 
                                      ปุคคลวาระ   จบ  
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                                          โอกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๗๘]   กายสังขารไมใชเคยดับในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                     กายสังขารมูล   จบ 
                                      โอกาสวาระ  จบ 
 
                                       ปุคคโลกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๗๙]   กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิ 
ก็ดี  กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารจัก 
ดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงปจฉิมที่จิตที่มีวิตกและมี 
วิจารในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพ- 
พานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี        ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร  
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จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี    บุคคล  
ที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชเคยดับ    และวจีสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา วจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,   กายสังขาร 
ก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในกามาวจรภูมิก็ดี     บุคคลท่ีกําลังเขา 
ทุติยฌาน      ตติยฌานอยูก็ดี      วจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น   แตกายสังขารเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี 
บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  ปจฉิมจิต 
ที่ไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขา 
จตุตถฌานอยูก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    วจีสังขารไมใช 
จักดับ    และกายสังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูล ี
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๐]   กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด    จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิ  
ก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรปูาวจรภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิ   ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ี 
เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชเคยดับ  และจิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กาย- 
สังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในกามาวจรภูมิ        จิตตสังขารไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แตกายสังขารเคยดับแกบุคคลเหลา 
นั้นในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิ  ในอรปูาวจร- 
ภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี     จิตตสังขารไมใชจักดับ 
และกายสังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                      จบ    กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๑]   วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภูมทิี่ไมมีวิตกและไมมีวิจาร  วจีสังขารไมใชเคยดับแกบุคคล  
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในภูมิที่ไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ีเกิด 
อยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชเคยดับ  และจิตตสังขารก็ไมใช 
จักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจี- 
สังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร  จิตตสังขาร 
ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารเคยดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตในภูมิที่ไมมีวิตกและไมมี 
วิจารก็ดี   บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี  จิตตสังขารไมใชจักดับ 
และวจีสังขารก็ไมใชเคยดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                             อตีตานาคตวาระ  ปจจนิก  จบ 
                                         นิโรธวาระ  จบ  
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                                     อปุปาทนิโรธวาระ 
                                ปจจปุปนนวาระ อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๒]    กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็กําลัง 
ดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,  กายสังขารก็กําลัง 
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูละ :- 
         กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็กําลังดับแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช.  
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         ก็หรือวา    จิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลัง  
เกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ จิตตสังขารมูลี :- 
         วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็กําลังดับแกบุคคล 
นั้น  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ไมใช. 
                         จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1223 

                                           โอกาสวาระ  
                                          กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี:- 
         กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,        วจีสังขารก็กําลังดับในภูมินั้น 
ใชไหม ? 
         ในทุติยฌานก็ดี ในตติยฌานก็ดี   กายสังขารกําลังเกิดในภูมินั้น 
แตวจีสังขารไมใชกําลังดับในภูมินั้น  ฯลฯ   คําวา โอกาสะ   นอกจากนี้  
เปนเชนเดียวกัน. 
                                      กายสังขารมูล  จบ 
                                       โอกาสวาระ  จบ 
  
                                        ปุคคโลกาสวาระ 
                                          กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
แมในปุคคโลกาสวาระก็มีการจําแนกเชนเดียวกันกับปุคคลวาระ. 
                                       กายสังขารมูล  จบ 
                                    ปคุคโลกาสวาระ  จบ 
                             ปจจุปปนนวาระ  อนุโลม  จบ  
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                               ปจจุปปนนวาระ  ปจจนิก  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
          [๑๑๘๓]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
          ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร  กายสังขารไมใชกําลังเกิดแก 
บุคคลเหลานั้น   แตวจีสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  เวนลม 
อัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว     ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขาไมใชกําลังเกิด 
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใชกําลังเกิด 
และวจีสังขารก็ไมใชกําลงัดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
          ก็หรือวา      วจีสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,      กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
          ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  วจีสังขารไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  เวน 
ลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว    ในภังคขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกาํลังเขานิโรธสมาบัติ  
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อยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชกําลังดับ 
และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน.  
                        จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๔]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   กายสังขารไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  แตจิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ี 
กําลังเขานิโรธสมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิด และจิตตสังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,    กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาส  จิตตสังขารไมใชกําลัง 
ดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,  เวนลม 
อัสสาสะปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขา  
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นิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   จิตตสังขาร 
ไมใชกําลังดับ   และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.   
                        จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๕]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขาร 
ก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  วจีสังขารไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น แตจิตตสังขารกําลังดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
เวนวิตกและวิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขา 
นิโรธสมาบัติอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี   วจีสังขาร 
ไมใชกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใชกําลังดับแกบุคคลเหลานั้น. 
         ก็หรือวา      จิตตสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด,  วจีสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร   จิตตสังขารไมใชกําลังดับแก 
บุคคลเหลานั้น      แตวจีสังขารเกิดแกบุคคลเหลานั้น,     เวนวิตก 
และวิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ-  
สมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    จิตตสังขารไมใช 
กําลังดับ   และวจีสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
 
                                        โอกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๘๖]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดในภูมิใด,   ฯ  ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ 
                                        กายสังขารมลู  

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๘๗]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  ฯลฯ 
         แมในปุคคโลกาสวาระ ก็เปนเชนเดียวกันกับปุคคลวาระ  คําวา 
นิโรธสมาปนฺนาน - บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติอยู    ยอมไมไดใน 
ปุคคโลกาสวาระ. 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                ปุคคโลกาสวาระ   จบ 
                                 ปจจุปปนนวาระ  จบ  
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                                  อตีตวาระ  อนุโลม  
                                       ปุคคลวาระ 
                                     กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๘]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ปุจฉาท่ีเปนอดีต  แมในอุปปาทวาระก็ดี  แมในนิโรธวาระก็ดี 
แมในอุปปาทนิโรธวาระก็ดี  พึงจําแนกใหพิสดารเชนเดียวกัน. 
                                   อตีตวาระ  จบ  
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                                 อนาคตวาระ  อนโุลม  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๘๘]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,       กายสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ  ในอรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี   วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น   วจีสังขารจักดับ 
และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๑๙๐]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,     กายสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล 
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น  จิตตสังขารจักดับ 
และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลานั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล  จบ 
 
                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๑๙๑]   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใด,     จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช.  
         ก็หรือวา     จิตสังขารจักดับแกบุคคลใด,     วจีสังขารก็จักเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี     ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจาร  จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตวจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,   บุคคลท่ีนอกจากนั้น  จิตต- 
สังขารจักดับ   และวจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ     วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                                       ปุคคลวาระ   จบ 
 
                                           โอกาสวาระ 
                                          กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๙๒]   กายสังขารจักเกิดในภูมิใด,   ฯ ล ฯ 
                                       กายสังขารมูล   จบ 
                                        โอกาสวาระ   จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี:- 
         [๑๑๙๓]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,     วจีสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยู    กายสังขารจักเกิดแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น       แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิก็ดี  กายสังขารจักเกิด     และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,        กายสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี  บคุคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจร 
ภูมิก็ดี      วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น      แตกายสังขาร 
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,       บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน 
อยูก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากนั้นก็ดี      วจีสังขาร 
จักดับ   และกายสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี:-  

         [๑๑๙๔]   กายสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือ    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม   ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักเกิดในลาํดับแหง 
จิตใดก็ดี บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจร- 
ภูมิก็ดี    บุคคลที่เกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี    จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น   แตกายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ- 
นั้น,   บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌาน  ทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ี  
เกิดอยูในกามาวจรภูมิที่นอกจากนั้นก็ดี    จิตตสังขารจักดับ     และกาย- 
สังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                        จบ  กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ  
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                                         วจีสังขารมลู  

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี:- 
         [๑๑๙๕]   วจีสังขารจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    จิตตสังขาร 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,       วจีสังขาร 
จักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจาร  จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌาน 
จตุตถฌานอยูก็ดี    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น    แต  
วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมินั้น        บุคคลท่ีกําลังเขา 
ปฐมฌานอยูก็ดี บุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี  บุคคลท่ีนอกจากน้ัน 
ซึ่งเกิดยูในรูปาวจรภูมิ     อรูปาวจรภูมิก็ดี     จิตตสังขารจักดับ         และ 
วจีสังขารก็จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                               อนาคตวาระ  อนุโลม  จบ  
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                                อนาคตวาระ  ปจจนิก  
                                        ปุคคลวาระ 
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๑๙๖]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,       วจีสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี   ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ   จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี   ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ   ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล   
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน   บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น    แต 
วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน       ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตก   
และมีวิจารก็ดี    บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจารก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร  จักเกิดในลําดับแหงจิตใด 
ก็ดี      กายสังขารไมใชจักเกิด       และวจีสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด  ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                           จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี:-  

         [๑๑๙๗ ]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,    จิตตสังขาร 
ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี   ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี    ปจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ  ในอรปูาวจรภูมิก็ดี   บุคคล  
เหลาใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ   อรูปาวจรภูมิ   แลวจักปรินิพพาน  บุคคล 
เหลาน้ันกําลังตายก็ดี    กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลานั้น     แต 
จิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กาย- 
สังขารไมใชจักเกิด   และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช.  
                         จบ   กายสังขารมูละ   จิตตสังขารมูล ี
                                      กายสังขารมูล   จบ 
 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี:- 
         [๑๑๙๘]   วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใด,      จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม  ?  
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         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  ปจฉิม-  
จิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร     จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     วจีสังขาร  
ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน    แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต      วจีสังขารไมใชจักเกิด      และจิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชกําลังดับแกบุคคลใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                         จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    วจีสังขารมูล   จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
 
                                        โอกาสวาระ 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๑๙๙]   กายสังขารไมใชจักเกิดในภูมิใด  ฯ ล ฯ 
                                  กายสังขารมูล  จบ 
                                   โอกาสวาระ  จบ  
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                                      ปุคคโลกาสวาระ  
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๐]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,    วจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี    ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ    จักเกิดในลําดับแหง 
จิตใดก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูป- 
วจรภูมิก็ดี     กายสังขารไมใชจักดับเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น     แต 
วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงปจฉิม- 
จิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตก 
และไมมีวิจารก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร    จักเกดิในลําดับ 
แหงจิตใดก็ดี      บุคคลที่กําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี   กายสังขารไมใชจักเกิด   และวจีสังขารก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใดในภูมิใด,  กายสังขาร 
ก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยู   วจีสังขารไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น       แตกายสังขารจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ี  
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ถึงพรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีไมมี 
วิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถ-  
ฌานอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารไมใชจักดับ 
และกายสังขารก็ไมใชจักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
                          จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๑]   กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคลนั้นในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี     ปจฉิมจิตของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามาวจรภูมิจักเกิดในลําดับแหงจิต 
ใดก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขาจตุตถฌานอยูก็ดี   บุคคลที่เกิดอยูในรูปาวจรภูมิ 
ก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี  กายสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กาย- 
สังขารไมใชจักเกิด        และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด    ฯ ล ฯ  
         ใช.            
                         จบ กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                         วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๒]   วจีสังขารไมใชจักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี     ปจ- 
ฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารจักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี       บุคคลท่ี  
กําลังเขาทุติยฌาน     ตติยฌาน        จตุตถฌานอยูก็ดี    วจีสังขารไมใช 
จักเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น           แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น,     ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูใน 
อสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารไมใชจักเกิด   และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด   ฯ ล ฯ 
         ใช. 
                         จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                      วจีสังขารมูล  จบ 
                                      อนาคตวาระ   จบ  
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                           ปจจุปปนนาตีตวาระ  อนุโลม  
                                         ปุคคลวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๓]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,   วจีสังขารก็เคยดับ 
แกบุคคลน้ัน ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารเคยดับแกบุคคลใด,    กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว  ในปุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจีสังขารเคยดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น, ใน 
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  วจีสังขารเคยดับ  และกายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น  ฯ ล ฯ 
         ในอุปปาทวาระ   ปจจุปปนนาตีตปุจฉา  อนุโลมก็ด ี ปจจนิก 
ก็ดี      ทานจําแนกไวแลวโดยประการใด,       แมในอุปปาทนิโรธวาระ 
ปจจุปปนนาตีตปุจฉา   อนุโลมก็ด ี ปจจนิกก็ดี  กพึ็งจําแนกโดยประการ 
นั้น. 
                               ปจจุปปนนาตีตวาระ  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  อนุโลม 
                                        ปุคคลวาระ  
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๔]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,     กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี   บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   วจีสังขารจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน  แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น,  ใน   
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  วจีสังขารจักดับ  และกายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น.                        
                           จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๒๐๕]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,  กายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบัติอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  จิตตสังขารจักดับ 
แกบุคคลเหลาน้ัน         แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารจักดับ  และกาย- 
สังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๖]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ใช. 
         ก็หรือวา  จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,  วจีสังขารก็กําลังเกิด  
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด        เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ   
อยูก็ดี   บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี   จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน    แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน,    ในอุปปาท- 
ขณะแหงวิตกและวิจาร     จิตตสังขารจักดับ      และวจีสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน. 
                        จบ    วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                     ปคุคลวาระ   จบ 
 
                                        โอกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๒๐๗]   กายสังขารกําลังเกิดในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ  
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                                    ปุคคโลกาสวาระ  
                                      กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๘]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขาร 
จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน   ตติยฌานอยูก็ดี    ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี    กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น  แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   บุคคลท่ี 
กําลังเขาปฐมฌานซ่ึงเกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี    ในอุปปาทขณะแหงลม 
อัสสาสะปสสาสะก็ดี   กายสังขารกําลังเกิด     และวจีสังขารก็จักดับแก 
บุคคลเหลานั้นในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     วจีสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,     กายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี     ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิก็ดี   เวนลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ   ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี   บุคคลที่เกิด 
อยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น  แต  
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กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  บุคคลท่ีกําลังเขา  
ปฐมฌานอยูก็ดี     ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ี 
เกิดอยูในกามาวจรภูมิก็ดี   วจีสังขารจักดับ    และกายสังขารก็กําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                          จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๐๕]   กายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,   จิตต- 
สังขารก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กายสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด  เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น      แตกายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,    ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ  จิตตสังขารจักดับ 
และกายสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ  
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                                          วจีสังขารมลู 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๒๑๐]   วจีสังขารกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตตสังขาร 
ก็จักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจีสังขาร 
ก็กําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด       เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว      ในอุปปาทขณะแหงจิต        จิตตสังขารจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น  แตวจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นใน 
ภูมินั้น,    ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร     จิตตสังขารจักดับ    และ 
วจีสังขารก็กําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น. 
                         จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                        ปจจุปปนนานาคตวาระ อนุโลม  จบ  
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                          ปจจุปปนนานาคตวาระ  ปจจนิก  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๑๑]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใด       วจีสงัขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?                          
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว    ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ- 
สมาบิตอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น   แตวจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้น,   ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี    บคุคลท่ีถึงพรอมดวยปริ- 
นิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี       ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมี 
วิจาร     จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     กายสังขารไมใชกําลงัเกิด    และ 
วจีสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลานั้น.  
         ก็หรือวา   วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใด,   กายสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน    ใชไหม ? 
         ใช. 
                           จบ   กายสังขารมูละ   วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๒๑๒]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,  จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด    เวนลมอัสสาสะ 
ปสสาสะเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธ-  
สมาบัติอยูก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    กายสังขารไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้น        แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน, 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต     กายสังขารไมใชกําลงัเกิด    และจิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา      จิตตสังขารไมใชจักดัแกบุคคลใด,       กายสังขาร   
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูล ี
                                     กายสังขารมูล  จบ 
 
                                        วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๑๓]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ัน  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด       เวนวิตกและ  
วิจารเสียแลว   ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขานิโรธสมาบัติ 
อยูก็ดี     บุคคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี    วจีสังขารไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ัน        แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลานั้น,         ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต      วจีสังขารไมใชกําลังเกิด       และจิตตสังขาร 
ก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็ไมใช 
กําลังเกิดแกบุคคลน้ัน   ใชไหม ? 
         ใช. 
                        จบ   วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี 
                                     วจีสังขารมูล  จบ 
                                      ปุคคลวาระ  จบ 
 
                                         โอกาสวาระ 
                                       กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  ฯ ล ฯ 
         [๑๒๑๔]   กายสังขารไมใชกําลงัดับในภูมิใด,  ฯ ล ฯ 
                                   กายสังขารมูล   จบ 
                                    โอกาสวาระ  จบ 
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                                       ปุคคโลกาสวาระ  
                                         กายสังขารมูล 

กายสังขารมูละ  วจีสงขารมูลี :- 
         [๑๒๑๕]   กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  วจี- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         บุคคลท่ีกําลังเขาปฐมฌานอยูก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในกามาวจรภูมิ 
ก็ดี     ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของบุคคลท่ีเกิดอยูในกามา- 
วจรภูมิก็ดี    เวนลมอัสสสาสะปสสาสะของบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ  ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตก็ดี    บุคคลท่ีเกิดอยูในรูปาวจรภูมิก็ดี    บคุคลท่ีเกิด 
อยูในอรูปาวจรภูมิก็ดี     กายสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตวจีสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,    ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี   บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรนิิพพานจิต 
ที่ไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี   ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร  จักเกิด 
ในลําดับแหงจิตใดก็ดี      บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน      ตติยฌานอยูก็ดี 
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี  เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ  ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี  บุคคลท่ีกําลังเขา 
จตุตถฌานอยูก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  กายสังขารไมใช 
กําลังเกิด    และวจีสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น.  
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         ก็หรือวา  วจีสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลใดในภูมิใด,  กายสังขาร 
ก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
         บุคคลท่ีกําลังเขาทุติยฌาน    ตติยฌานอยูก็ดี   ในอุปปาทขณะ 
แหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี  วจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น    แตกายสังขารกําลังเกิดแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,   ในภังค- 
ขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี  บุคคลท่ีถึงพรอมดวยปรินิพ- 
พานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี    ปจฉิมจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจาร 
จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี  บุคคลที่กําลังเขาทุติยฌาน  ตติยฌานอยูก็ดี 
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะก็ดี  เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ 
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ     ในอุปปาทขณะแหงจิตก็ดี บุคคลท่ีกําลัง 
เขาจตุตถฌานอยูก็ดี    บคุคลท่ีเกิดอยูในอสัญญสตัตภูมิก็ดี    วจีสังขาร 
ไมใชจักดับ      และกายสังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลเหลานั้นในภูมิ 
นั้น. 
                         จบ   กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี 
 

กายสังขารมูละ จิตตสังขารมูลี :- 
         [๑๒๑๖]   กายสังขารไมใชกําลงัเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด,  จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ?  
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         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด   เวนลมอัสสาสะ  
ปสสาสะเสียแลว     ในอุปปาทขณะแหงจิต     กายสังขารไมใชกําลังเกิด 
แกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น    แตจิตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันใน 
ภูมินั้น,   ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลท่ีเกดิอยูในอสัญญสัตตภูมิ 
ก็ดี      กายสังขารไมใชกําลังเกิด    และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคล 
เหลาน้ันในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,    กาย- 
สังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น   ใชไหม   ? 
         ใช.  
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                   กายสังขารมูล  จบ 
 
                                      วจีสังขารมูล 

วจีสังขารมูละ   จิตตสังขารมูลี:- 
         [๑๒๑๗]   วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, จิตต- 
สังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลเหลาน้ันทั้งหมด      เวนวิตกและ 
วิจารเสียแลว  ในอุปปาทขณะแหงจิต  วจีสังขารไมใชกําลังเกิดแกบุคคล  



พระอภิธรรมปฎก ยมก เลม ๕ ภาค ๑ ตอน ๑ - หนาท่ี 1255 

เหลาน้ันในภูมินั้น       แตจิตตสังขารจักดับแกบุคคลเหลาน้ันในภูมินั้น,  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตก็ดี  บุคคลที่เกิดอยูในอสัญญสัตตภูมิก็ดี  วจี- 
สังขารไมใชกําลังเกิด       และจิตตสังขารก็ไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน 
ในภูมินั้น. 
         ก็หรือวา     จิตตสังขารไมใชจักดับแกบุคคลใดในภูมิใด,      วจี- 
สังขารก็ไมใชกําลังเกิดแกบุคคลน้ันในภูมินั้น  ใชไหม ? 
         ใช. 
                          จบ  วจีสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                       วจีสังขารมูล  จบ 
                              ปจจุปปนนานาคตวาระ  จบ 
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                               อตีตานาคตวาระ  อนุโลม  
                                          ปุคคลวาระ 
                                        กายสังขารมลู 

กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี :- 
         [๑๒๑๘]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,    วจีสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและมีวิจารก็ดี        บุคคลท่ีถึง 
พรอมดวยปรินิพพานจิตท่ีไมมีวิตกและไมมีวิจารก็ดี  ปจฉิมจิตท่ีไมมี 
วิตกและไมมีวิจาร     จักเกิดในลําดับแหงจิตใดก็ดี     กายสังขารเคยเกิด  
แกบุคคลเหลาน้ัน    แตวจีสังขารไมใชจักดับแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคล 
ที่นอกจากน้ัน      กายสังขารเคยเกิด       และวจีสังขารก็จักดับแกบุคคล 
เหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา   วจีสังขารจักดับแกบุคคลใด,     กายสังขารก็เคยเกิดแก 
บุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช. 
                         จบ  กายสังขารมูละ  วจีสังขารมูลี  
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กายสังขารมูล   จิตตสังขารมูลี :-  

         [๑๒๑๙]   กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลใด,   จิตตสังขารก็จักดับ 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต    กายสังขารเคยเกิดแกบุคคลเหลาน้ัน 
แตจิตตสังขารไมใชจักดบัแกบุคคลเหลาน้ัน,  บุคคลท่ีนอกจากน้ัน  กาย- 
สังขารเคยเกิด  และจิตตสังขารก็จักดับแกบุคคลเหลาน้ัน. 
         ก็หรือวา    จิตตสังขารจักดับแกบุคคลใด,  กายสังขารก็เคยเกิด 
แกบุคคลน้ัน  ใชไหม ? 
         ใช  ฯ ล ฯ 
                       จบ  กายสังขารมูละ  จิตตสังขารมูลี 
                                    กายสังขารมูล  จบ 
         ในนิโรธวาระ    อตีตนาคตปุจฉา  อนุโลมกด็ี  ปจจนิกก็ดี 
ทานจําแนกไวแลว  โดยประการใด,  แมในอุปปาทนิโรธวาระ  อตีตา- 
นาคตปุจฉา  อนุโลมก็ดี  ปจจนิก็ดี  ทานผูฉลาดก็พึงจําแนกโดย 
ประการนั้น,  อุปปาทนิโรธวาระ  ก็เปนเชนกับในนิโรธวาระ,  เหตุที่ 
จะทําใหตางกันนั้นไมมี.  
                               อุปปาทนิโรธวาระ  จบ 
                                    ปวัตติวาระ  จบ  
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                                        ปริญญาวาระ  
         [๑๒๒๐]   บุคคลใดยอมรูแจงกายสังขาร,  บุคคลน้ันยอมรูแจง 
วจีสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ก็หรือวา    บุคคลใดยอมรูแจงวจีสังขาร,    บุคคลน้ันยอมรูแจง 
กายสังขาร  ใชไหม ? 
         ใช. 
         ในขันธยมก  ปริญญาวาระ  ทานจําแนกแลวโดยประการใด 
แมในสังขารยมก   ปรญิญาวาระ   กพึ็งจําแนกโดยประการน้ัน. 
                                   ปรญิญาวาระ  จบ 
                                 สังขารยมกที่  ๖  จบ  
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                                  อรรถกถาสังขารยมก 
         บัดนี้   เปนการวรรณนาสังขารยมก     อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงตอจากสัจจยมกทรงรวบรวมธรรมทั้งหลายมีกุศลเปนตน     ที ่ 
พระองคทรงแสดงแลวในมูลยมกเหลาน้ันไวเปนเอกเทศหน่ึง      ดวย 
สามารถแหงธรรมท่ีจะสงเคราะหได.    แมในสังขารยมกน้ัน    พึงทราบ 
ประเภทแหงวาระที่เหลือ    คือมหาวาระท้ังหลายมีปณณัตติวาระเปนตน 
และอันตรวาระเปนตน   โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง. 
         สวนการแปลกกันในสังขารยมกน้ี    มีดังน้ี   ใน  ปณณัตติวาระ 
กอน    ปทโสธนวาระวา    รูป    รูปกขฺนฺโธ,     จกฺขุ    จกฺขฺวายตน, 
จกฺขุ  จกฺขุธาตุ  ทุกฺข     ทกฺุขสจฺจ  ดังน้ี  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ยกธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน  อันพระองคทรงปรารภแลว   แสดง 
แลวในภายหลังฉันใด  แมสังขาร  ๓  เบื้องตน  พระองคไมทรงปรารภ 
แลวเหมือนอยางนั้น  ( แต )  ทรงแสดงจําแนกไววา  อสฺสาสปสฺ- 
สาสา   กายสงฺขาโร = ลมอัสสาสะ   ปสสาสะ   ชือ่วา  กายสังขาร 
ดังน้ี   เปนตน.         
         ในสังขาร  ๓  เหลาน้ัน   สังขารแหงกาย   ชือ่วา   กายสังขาร. 
         สังขารอันเปนผลของกรัชกายอันเกิดแลวจากเหตุนั่นแหละ 
ชื่อวา  กายสังขาร  เพราะคําวา  ธรรมท้ังหลายเหลาน้ัน  คือลมอัสสาสะ  
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ปสสาสะ  มีในกาย  เน่ืองดวยกาย. 
         นัยอ่ืนอีก :-   สภาวะใดอันปจจัยยอมกระทําพรอม  คือปรุงแตง  
เหตุนั้นสภาวะน้ัน  ชื่อวา  สังขาร. 
         ถามวา   สังขารนั้นอันอะไรยอมกระทําพรอม  คือปรุงแตง. 
         ตอบวา   สังขารนั้นอันกายยอมปรุงแตง  ก็สังขารน้ีอันกรัชกาย 
ยอมปรุงแตงราวกะเครื่องสูบปรุงแตงลม  แมเม่ือเปนอยางนี้ 
( = ก็เม่ือเปนเชนนั้น )    กายสังขาร   คือสังขารแหงกาย    อธิบายวา 
ลมอัสสาสะ  ปสสาสะ  อันกายกระทําแลว. 
         ก็สภาพใดยอมปรุงแตง     เหตุนั้นสภาพนั้น     ชื่อวา    สังขาร 
เพราะคําวา  " *ดูกอนวิสาขะ ผูมีอายุ  บุคคลตรึกแลวตรองแลวกอน 
จึงพูดตอภายหลัง   เพราะเหตุนั้น   วติกและวิจาร   จึงชื่อวา วจี- 
สังขาร "  ดังน้ี. 
         ถามวา   อะไรเปนสังขาร   ตอบวา   วจีเปนสังขาร   สังขารแหง 
วจี   ชื่อวา    วจีสังขาร    คําวา    วจีสงัขารนี้เปนชื่อวาของหมวดสองแหง 
วิตกและวิจาร   อันเปนสมุฏฐานแหงการเปลงวาจา. 
         ก็สภาวะใดอันปจจัยยอมปรุงแตง     เหตุนั้นสภาวะน้ัน     ชื่อวา 
สังขาร   แมในบทท่ีสาม   เพราะคําวา  " ธรรมทั้งหลายเหลาน้ี  คือ 
สัญญาและเวทนา   มีในจิต  เน่ืองดวยจิต "  ดังนีน้ั่นแหละ. 
         ถามวา   อันอะไรยอมปรุงแตง  ตอบวา  อันจิตยอมปรุงแตง.  
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         สังขารแหงจิต  ชื่อวา  จิตตสังขาร  เพราะกระทําฉัฏฐีวิภัตให  
ลงในอรรถแหงตติยาวิภัติ  คําวา  จิตตสังขาร  นี ้ เปนชื่อของเจตสิก 
ธรรมทั้งหลายท่ีมีจิตเปนสมุศฐานท้ังหมด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวน 
วิตกและวิจารเสีย  เพราะทรงถือเอาวิตกวิจารเปนแผนกหน่ึง  โดยความ 
เปนวจีสังขาร. 
         บัดนี้พระองคทรงเริ่มปทโสธนวาระวา  กาโย   กายสงฺขาโร 
เปนตน   ยมก  ๖  อยาง   คือ   ยมก   ๓   อยางในอนุโลมนัย  ๓   อยาง 
ในปฏิโลมนัย   แหงปทโสธนวาระน้ัน   ยมก  ๑๒  อยาง    คือ   ยมก  ๖ 
อยางในอนุโลมนัย  ๖  อยางในปฏิโลมนัย  เพราะกระทํามูลแหงสังขาร 
หน่ึง ๆ ในปทโสธนมูลจักกวาระใหเปนสอง. 
         สวนในสุทธสังขารวาระ    ตรสัยมกท้ังหลายไวโดยนัยเปนตนวา 
รูป    ขนฺโธ,   ขนฺโธ   รูป,   จกฺขุ   อายตน   จกขฺุ  ดงัน้ี    ในวาระ 
ทั้งหลาย   มสีุทธักขันธวาระเปนตนฉันใด  ก็ตรัสยมก  ๖ อยาง  ใน 
สุทธิกวาระ   แมทั้งปวง   ฉันนั้น  คือ   ยมก   ๓    อยางในอนุโลม   ๓ 
อยาง  ในปฏโิลม  คือ   มกีายสังขารเปนมูลสอง มีวจีสังขารเปนมูลหน่ึง 
โดยนัยเปนตนวา  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร,  วจีสงฺขาโร  กาย 
สงฺขาโร  ไมตรัสวา   กาโยสงฺขาโร,  สงฺขาโร  กาโย. 
         ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
         ตอบวา   เพราะความท่ีแหงยมก    ๖   อยางเหลาน้ันไมมีอยูดวย 
อํานาจแหงบทหน่ึง ๆ  ในสุทธิกวาระ  เนื้อความยอมมีดวยอํานาจการ  
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ชําระบทหน่ึง ๆ   ในสุทธิกวาระ    รปู   ขนฺโธ,    ขนฺโธ    รูป,   จกฺขุ 
อายตน,   อายตน    จกฺขุ   เพราะในขันธยมกเปนตน   ทรงประสงค  
เอาขันธอันประเสริฐ มีรูปเปนตน  อายตนะอันประเสริฐ  มีจักขุเปนตน 
ฉันใดในสังขารยมกน้ี  ไมมีเนื้อความวา  กาโย  สงฺขาโร  สงฺขาโร 
กาโย  ฉันนั้น    สวนเนื้อความอันหน่ึงวา   กาโยสงฺขาโร   ยอมไดดวย 
บท  ๒  บท   คือกายและสังขาร   พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา    กาโย 
สงฺขาโร   สงฺขาโร    กาโย   เพราะไมมีเนื้อความวา   อัสสาสะ    หรือ 
ปสสาสะ    ดวยอํานาจการชําระบทหน่ึง ๆ  ในสุทธิกวาระ  แตพึงตรัสวา 
กาโย  กายสงฺขาโร    เปนบทตน    แมคําวา    กาโย   กายสงฺขาโร 
ยอมไมสมควรดวยบทของกาย    วจี   และจิต เพราะความท่ีแหงสังขาร 
ทั้งหลายท่ีทานประสงคเอาแลว  ทานไมถือเอาในที่นี้  นี้เปนสทุธสังขาร- 
วาระ   อธิบายวา   ก็ในการชําระบท แมเวนจากเนื้อความการกลาวยอม 
ไมสมควร   นัยนั้นทานถือเอาแลวในสุทธสังขารวาระ  แตในปทโสธน- 
วาระนี้  ยมก  ๖  อยางยอมสมควร  เพราะกระทํามูลแหงสังขารหน่ึง ๆ  
คือ   กายสงฺขาโร   วจีสงฺขาโร,   วจีสงฺขาโร   กายสงฺขาโร  เปนตน. 
ใหเปนสอง       เพราะความท่ีแหงกายสังขารเปนอยางหน่ึงจากวจีสังขาร 
คือคนละอยางกับวจีสังขาร  เปนตน  วจีสังขารเปนอยางหน่ึงจากจิตต- 
สังขารเปนตน    และจิตตสังขารเปนอยางหน่ึงจากสังขารเปนตน     ใน 
ยมก   ๖    อยางเหลาน้ัน     ยอมได   ๓   อยางเทานั้น     เพราะ    นับ 
แลวไมนับอกี ( อคฺคหิตคฺคหเณน )   เพราะเหตุนั้น  จึงตรัส  
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ยมกไว   ๖   อยาง  คือ  ๓  อยางในอนุโลมนัย ๓ อยางในปฏิโลมนัย 
เพ่ือแสดงยมก ๓ อยางนั่นแหละ  อธบิายวา ก็ในสุทธสังขารมูลจักกวาระ  
ไมทรงถือเอาแลวในที่นี้  พึงทราบอุทเทสวาระแหงปณณัตติวาระดวย 
ประการฉะน้ี. 
         ก็ในอนุโลมแหงนิทเทสวาระกอน  ชื่อแหงสังขารทั้งหลายมีกาย 
สังขารเปนตน  ไมใชกายเปนตน  เพราะเหตุใด  เหตุนั้นทานจึงปฏิเสธ 
วา  โน = ไมใช. 
         ในปฏโิลม   คําถามวา   น   กาโย  นกายสงฺขาโร  ดังนี้  ไดแก 
ยอมถามวา ธรรมใดไมเปนกาย  ธรรมนั้นไมเปนแมกายสังขารหรือ 
คําตอบท่ีวา     กายสังขารไมเปนกาย     แตเปนกายสังขาร     อธิบายวา 
กายสังขารไมใชกาย    กายน้ันก็ไมใชกายสังขาร. 
         คําวา  อวเสสา   อธิบายวา   หมวดสองแหงสังขารที่เหลืออยาง 
เดียวก็หามิได     แมธรรมชาติอันตางดวยสังขตบัญญัติที่เหลือแมทั้งหมด 
อันพนแลวจากกายสังขาร      ก็ไมชื่อวากาย     และไมชื่อวากายสังขาร 
พึงทราบเน้ือความในคําวิสัชนาทั้งปวงโดยอุบายน้ี    ดวยประการฉะน้ี.   
                                     ปณณัตติวาระ  จบ  
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         ก็ใน  ปวัตติวาระ  ในสังขารยมกน้ี  ในอนโุลมนัยแหงปุคคล- 
วาระในปจจุบันกาล    ยมก   ๓   อยางเทาน้ัน   คือ   ยมกท่ีมีกายสังขาร  
เปนมูล   ๒  อยาง  ที่มีวจีสังขารเปนมูล  ๑ อยาง   ยอมไดในคําถามวา 
กายสังขารกําลังเกิดขึ้นแกบุคคลใด  วจีสังขารก็กําลังเกิดขึ้นแก 
บุคคลนั้น    หรือ  ดังนี้  ยมก ๓ อยางนั้น  ทานถือเอาแลว  แมใน 
ปฏิโลมนยักด็ี ในวาระท้ังหลายมีโอกาสวาระเปนตนก็ดี แหงปวัตติวาระ 
นั้น   ก็มีนัยนี้    พึงทราบการนับยมกดวยอํานาจยมก   ๓   อยางในวาระ 
ทั้งปวงในปวัตติวาระอยางนี้. 
         ก็ในการวินิจฉัยเน้ือความในปวัตติวาระนี้   พึงทราบลักษณะน้ี 
ดังตอไปนี้. 
         ก็ในสังขารยมกน้ี    ประเภทแหงกาลมีปจจุบันกาลเปนตน   พึง 
ถือเอาดวยอํานาจปวัตติกาล   ดวยคําเปนตนวา  " ในอุปาทะขณะแหง 
ลมอัสสาสะปสสาสะ,    ในอุปาทะขณะแหงการเกดิขึ้นแหงวิตก 
วิจาร "    ดังน้ี    ไมพึงถอืเอาดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิกาล    พึงถือเอา 
ดวยอํานาจแหงปฏิวัตติกาลดวยคําเปนตนวา    กายสังขารกําลังเกิดขึ้น 
ในท่ีนั้น  คือ  ในทุติยฌาน  ตติยฌาน  แมในจตุตถฌาน  ( ภูม ิ) 
พึงทราบวาทานถือเอาแลวดวยอํานาจโอกาสวาระ  พึงทราบวินิจฉัยแหง 
เนื้อความดวยอํานาจแหงลักษณะท่ีไดนั้น ๆ     ในปวัตติวาระนี้      ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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         พึงทราบนัยมุขในปวัตติวาระนั้นดังตอไปนี้  คําวา  เวนวิตก  
วิจาร  ทานกลาวแลวดวยอํานาจทุติยฌาน   และตติยฌาน  บทวา เตส 
ไดแก  ความพรอมเพรียงแหงทุติยฌานและตติยฌานของบุคคลเหลาน้ัน 
บทวา    กามาวจราน   ไดแก    สัตวผูเกิดแลวในกามาวจรภูมิ  แตวา 
ลมอัสสาสะ  ปสสาสะ  ยอมไมมีแกเทวดาในรูปาวจรภูมิ  รูปนัน่แหละ 
ยอมไมมีแมแกเทวดาในอรูปาวจรภูมิ. 
         คําวา  เวน  ลมอัสสาสะ  ปสสาสะ  ดังนี้  ทานกลาวหมาย 
เอาการเกิดข้ึนแหงวิตกวิจารของสัตวผูเกิดแลวในรูปภพและอรูปภพ. 
         คําวา  ในปฐมฌาน  ในกามาวจร  ดังน้ี  ไดแกในปฐมฌาน 
ที่เกิดข้ึนแลวในกามาวจรภูมิ   ก็ปฐมฌาน  ในกามาวจรภูมินี้   ทานถือ 
เอาดวยอํานายมรรคอันเลิศ  (อรหัตมรรค)  หาถือเอาดวยอํานาจอัปปนา 
ไม     เพราะวาหมวดสองแหงสังขารน้ียอมเกิดข้ึนในจิตท่ีเปนไปกับดวย 
วิตกวิจาร  แมที่ยังไมถึงอัปปนา. 
         คําน้ีวา  ในภังคขณะแหงจิต  ทานกลาวไวแลว  เพราะความ 
ที่แหงกายสังขารมีจิตเปนสมุฏฐานแนนอน   เพราะจิตเมื่อเกิดอยูนั่น- 
แหละยอมยังรูปหรืออรูปใหเกิดข้ึน  เมื่อดับอยูยอมไมยังรูปหรืออรูปให 
เกิดข้ึน. 
         คําวา  ครั้นเมื่อจิตดวงท่ีสองแหงสุทธาวาสพรหมเปนไปอยู 
ไดแก   ภวังคจิต  อันเปนจิตดวงที่สองนับแตปฏิสนธิจิต  คําน้ันทาน 
กลาวแลวเพ่ือแสดงวา ภวังคจิตน้ัน    แมเม่ือปฏิสนธิจิตเปนไปอยู  
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ไมเคยเกิดข้ันแลวแกพรหมในสุทธาวาสภูมินั้น  แมก็จริง  แตวิบากจิต  
ที่ไมปะปนกันยอมเปนตลอดกาลเพียงไร  ชื่อวา  ไมเคยเกิดข้ึน 
ตลอดกาลเพียงน้ันนั่นแหละ,    พรหมเหลาน้ันเกิดข้ึนแลวดวยวิบากจิต 
ของฌานใด  วิบากจิตของฌานน้ัน  เมื่อเกิดอยู  แมโดยรอย  ( ครั้ง ) 
บาง  แมโดยพัน ( ครั้ง )  บาง  ชื่อวา  ปฐมจิต  นั่นแหละ,  หมายถึง 
ภวังคที่เกิดตอจากปฏิสนธิจิต. 
         สวน  อาวัชชจิต  ในภวนิกันติ  ( ชวนะ )  ไมเปนเชนกับ 
ดวยวิบากจิต     ( เพราะอาวัชชจิตเปนกิริยาจิต )  ชือ่วา  ทุติยจิต 
พึงทราบวา  คําวา   ทุติยจิต  นั้น  ทานกลาวหมายเอา  อาวัชชนจิต 
นั้น. 
         คําวา   แหงบุคคลผูพรอมเพียงดวยปจฉิมจิต  ไดแก   พระ- 
ขีณาสพผูพรอมเพรียงดวยจิตท่ีไมเปนปจจัยแกปฏิสนธิ  อันเปนจิตดวง 
สุดทายแหงจิตท้ังปวง. 
         คําวา  ซึ่งปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวิจาร  นี ้ ทานกลาวแลว 
ดวยอํานาจจุติจิตที่ประกอบดวยทุติยฌานของรูปาวจรบุคคล  และดวย 
อํานาจจุติจิตที่ประกอบดวยจตุตถฌานของรูปาวจรบุคคล   บทวา   เตส 
ไดแก   ความพรอมเพรียงแหงปจฉิมจิตเปนตน   ของบุคคลเหลาน้ัน. 
         ทานใหคําตอบรับวา  ถูกแลว  ( ใช )  เพราะความดับไปใน 
ขณะหน่ึง ๆ  ของกายสังขารพรอมกับจิตตสังขารโดยแนนอน  มิไดตอบ 
รับรองเพราะการดับแหงจิตตสังขารพรอมกับกายสังขาร.  
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         ถามวา  เพราะเหตุไร ?  
         ตอบวา  จิตตสังขารแมเวนจากกายสังขารยอมเกิดข้ึนดวยยอม 
ดับดวย  สวนกายสังขารมีจิตเปนสมุฏฐาน 
ลมอัสสาสะปสสาสะ และรูปท่ีมีจิตเปนสมุฏฐาน  เกิดขึ้นแลวใน 
อุปาทขณะแหงจิตยอมต้ังอยูตราบเทาท่ีจิต  ๑๖ ดวง  เหลาอ่ืนอีก 
เกิดขึ้น. 
         หลายบทวา  เตส  โสฬสนฺน  สพฺพปจฺฉิเมน  สทฺธ ึ
นิรุชฺฌติ  ไดแก  รูปอันมีจิตเปนสมุฏฐานยอมเกิดข้ึนพรอมกับจิตดวง 
ใด    ยอมดับไปพรอมกับจิตท่ี  ๑๗  จําเดิมแตจิตนั้น  ยอมไมดบัไปใน 
อุปาทะหรือฐีติขณะแหงจิตดวงใด ๆ และยอมไมเกิดข้ึนแมในภังคขณะ 
ทานกลาววา  อามนฺตา = ใช  เพราะความดับไปในขณะหน่ึง ๆ พรอม 
กับจิตตสังขารโดยแนนอนวา  นี้เปนธรรมดาของรูปที่มีจิตเปนสมุฏ- 
ฐาน. 
         แตวา  ในอรรถกถาสิงหลแหงวิภังคปกรณ   ทานกลาวไววารูป 
ที่มีจิตเปนสมุฏฐานยอมดับไปในอุปาทขณะแหงจิตดวงจิตดวงท่ี  ๑๗ 
ดังน้ี  คํากลาวนั้นยอมผิดจากพระบาลีนี้  ทานกลาวแลวในพระบาลีวา 
" ก็บาลีนั่นแหละมีกําลังกวาอรรถกถา "  พึงถือเอาคํากลาวนั้นเปน 
ประมาณ.  
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         ในคําถามน้ีวา    กายสังขารยอมเกิดแกบุคคลใด  วจีสังขาร   
ก็ยอมดับแกบุคคลนั้นหรอื  ดังนี้    ทานปฏิเสธวา  ไมใช  เพราะ 
กายสังขารยอมเกิดข้ึนในอุปาทขณะแหงจิต     แตวิตกวิจารยอมดับไปใน 
ขณะนั้นหามิได   พึงทราบวินิจฉัยในท่ีทั้งปวงโดยนัยมุขน้ีปริญญาวาระ 
เปนไปโดยปกตินั่นแหละ. 
                                อรรถกถาสังขารยมก  จบ 
 


