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                                                พระอภิธรรมปฎก 
                                                        เลม ๖ 
                                                ยมกปกรณ ภาค ๒ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                จิตตยมกท่ี ๘ 
                                                อุทเทสวาร 
                                        อุทเทสแหงปุคคลวาร 
        [๑]  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนยังไมดับ  จิตของบุคคลนั้น  จักดับจกัไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึนยังไมดับ 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน ดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับ จักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ  จกัเกิดข้ึน  จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน ดับ 
        [๒]  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึน 
        [๓] จิตของบุคคลใดดับ  จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นดับ 
        จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ  
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        หรือวา จติของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลน้ันไมดับ 
        [๔] จติของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จติของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตของบุคคลใดเคยเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จติของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        [๕] จิตของบุคคลใดดับ จติของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเคยดับแลว  จิตของบุคคลนั้นดับ 
        จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จิตของบุคคลน้ันไมดับ 
        จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ  จิตของบุคคลนั้นดับ 
        จิตของบุคคลใดไมดับ  จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมดับ 
        จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จติของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลว 
        [๖] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเคยดบัแลวหรือ  
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        หรือวา จติของบุคคลใดเคยดับแลว  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันจักไมดับไปหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับไป จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตของบุคคลใดเคยเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        [๗] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นดับหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึน 
        [๘] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดข้ึนอยู จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกดิข้ึนอยู 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึนอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึนอยู 
        [๙] จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังดับอยู 
        จิตของบุคคลใดไมดับอยู จิตของบุคคลน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลน้ันไมดับอยู 
        [๑๐] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกดิข้ึนหรือ  
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        หรือวา จติของบุคคลใดจักเกิดข้ึน  จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จติของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        [๑๑] จิตของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึนแลวก็หาไม จิตของ 
        บุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไมจิตของบุคคล 
        นั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลวก็หาไม จิตของบุคคล 
        นั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จติของ 
        บุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๑๒] จิตเกิดข้ึนแลว กําลังเกิดข้ึนอยูหรือ จิตกําลังเกดิข้ึนอยู เกิดข้ึนแลวหรือ 
        จิตไมเกดิข้ึนแลว  ไมเกดิข้ึนอยูหรือ  จิตไมเกดิข้ึนอยู  ไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        [๑๓] จิตท่ีดับแลว กําลังดับอยูหรือ  จติกําลังดับอยู  ดับแลวหรือจติไมดับแลว   
        กําลังไมดับอยูหรือ  จติไมดับอยู ไมดับแลวหรือ 
        [๑๔] จิตของบุคคลใดเม่ือเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลว จิต 
        ของบุคคลนั้น เม่ือดับไป  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเม่ือดับไป  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต 
        ของบุคคลนั้นเม่ือเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        จิตของบุคคลใดเม่ือไมเกิดข้ึน  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จติของ 
        บุคคลนั้นเม่ือไมดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        หรือวา จติของบุคคลใดเม่ือไมดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว  
        จิตของบุคคลน้ันเม่ือไมเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลว 
                          อุทเทสแหงปุคคลวาร จบ  
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                           อุทเทสแหงธรรมวาร 
        [๑๕] จติใดเกดิข้ึน ยังไมดับ จิตนั้นจกัดับ จักไมเกดิข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัดับ จกัไมเกิดข้ึน  จิตน้ันเกดิข้ึน ไมดับ 
        จิตใดไมเกิดข้ึน ดับ จิตน้ันจักไมดบั จกัเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จักเกดิข้ึน จิตน้ัน ไมเกิดข้ึน ดับ 
        [๑๖] จติใดเกิดข้ึน จิตนัน้เกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้ เกดิข้ึน 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึน 
        [๑๗] จิตใดดับ จตินั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้ดับ 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมดับ 
        [๑๘] จติใดเกดิข้ึน จิตน้ันเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันเกดิข้ึน 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเคยเกดิข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึน 
        จิตใดเกิดข้ึน จิตนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเกิดข้ึน 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จตินั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเคยเกดิข้ึนแลว 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นจกัไมเกดิข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว  
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        [๑๙] จิตใดดับ จิตนัน้เคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเคยดับแลว จิตนัน้ดับ 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเคยดับแลว จิตน้ันไมดับ 
        จิตใดดับ จิตนั้นจกัดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันดับ 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมดับ 
        จิตใดเคยดับแลว จตินั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเคยดับแลว 
        จิตใดไมเคยดับแลว จิตน้ันจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลว 
        [๒๐] จิตใดเกดิข้ึน จิตน้ันเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเคยดับแลว จิตนัน้เกดิข้ึน 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเคยดับแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึน 
        จิตใดเกิดข้ึน จิตนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเกดิข้ึน 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จตินั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นจกัไมดบัหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๒๑] จิตใดเกดิข้ึน จิตน้ันยังไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดไมดับ จิตน้ันเกดิข้ึน  
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        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันดับหรือ 
        หรือวา  จิตใดดับ จิตนัน้ไมเกดิข้ึน 
        [๒๒] จิตใดกําลังเกดิข้ึนอยู จิตน้ันเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้เกดิข้ึนอยู 
        จิตใดไมเกดิข้ึนอยู จิตนัน้ไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึนอยู 
        [๒๓] จิตใดกําลังดับอยู จิตนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้ดับอยู 
        จิตใดไมดับอยู จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมดับอยู 
        [๒๔] จิตใดเกดิข้ึนแลว จิตนั้นเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันเกดิข้ึนแลว 
        จิตใดเกิดข้ึนแลว จิตน้ันจักเกดิข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดไมเคยเกดิข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันจักไมเกดิข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        [๒๕] จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตนั้นจกัเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตใดจกัเกิดข้ึน   จิตนั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไม    จิตน้ันเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว   จิตนั้นไมเกดิข้ึนแลวก็หาไม   จิตนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๒๖] จิตท่ีเกิดข้ึนแลว เกิดข้ึนอยูหรือ จิตท่ีเกิดข้ึนอยู  เกิดข้ึนแลวหรือ  จิตท่ีเกิด 
        ข้ึนแลว ไมเกิดข้ึนอยูหรือ  จิตท่ีไมเกดิข้ึนอยู ไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        [๒๗] จิตท่ีดับแลว กําลังดับอยูหรือ จติท่ีดับอยู ดับแลวหรือจิตท่ีไมดับแลว 
        ไมดับอยูหรือ จิตท่ีไมดบัอยู ไมดับแลวหรือ  
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        [๒๘] จิตใดเมื่อเกดิข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลวจิตนัน้เม่ือดบั  
        กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเม่ือดับ  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลวจิตนั้นเม่ือเกิด 
        ข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลวหรือ 
        จิตใดเม่ือไมเกิดข้ึน  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวจิตนั้นเม่ือ 
        ดับ  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลวหรือ 
        หรือวา จติใดเม่ือยังไมดับ กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจติมีกาลอันกาวลวงแลว  จิต 
        นั้นเม่ือยงัไมเกิดข้ึน  กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
                         อุทเทสแหงธรรมวาร  จบ 
                         อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร 
        [๒๙] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดบัจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นเกดิข้ึนไมดับ 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน ดับ  จิตน้ันของบุคคลนั้น จักไมดับจกัเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ  จักเกดิข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน ดับ 
        [๓๐] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว  จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        [๓๑] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นดับ 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมดับ 
        [๓๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตนัน้ของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นเกดิข้ึน  
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        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว  จตินั้นของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลน้ันเคยเกดิข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นของบุคคลน้ันจักไมเกดิข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๓] จิตใดของบุคคลใดดับ  จิตนัน้ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นดับ 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมดับ 
        จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันจักดับหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักดบั จิตน้ันของบุคคลนั้นดับ 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันไมดับ 
        จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จตินั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักดบั  จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันไมเคยดับแลว 
        [๓๔] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนัน้ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึน  
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        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักดบั จิตน้ันของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ  จิตนั้นของบุคคลน้ันไมเกิดข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว  จตินั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักดบั จิตน้ันของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นของบุคคลน้ันจักไมดบัหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ  จิตนั้นของบุคคลน้ันไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมดับหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมดับ จิตน้ันของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดข้ึน 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดดับ  จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึน 
        [๓๖] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดข้ึนอยู จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนอยู 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึนอยู จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว  จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนอยู 
        [๓๗] จิตใดของบคุคลใดกําลังดับอยู   จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตนัน้ของบุคคลนั้นดับอยู 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบัอยู  จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมดับอยู 
        [๓๘] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นของบุคคลน้ันเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว   จิตนั้นของบุคคลนั้นเกดิข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตนัน้ของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ  
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        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึนแลว  จตินั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จิตนัน้ของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึนแลว  จตินั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา  จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน   จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        [๓๙]  จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นของบุคคลนั้นเกดิข้ึนแลวก็หาไม  
        จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน  จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไม   
        จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลวก็หาไม   
        จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม   
        จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๔๐] จิตท่ีเกิดข้ึนแลว  กําลังเกิดข้ึนอยูหรือ   จิตท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยูเกิดข้ึนแลวหรือ? 
        จิตท่ีไมเกิดข้ึนแลว  ไมเกิดข้ึนอยูหรือ   จิตท่ีไมเกดิข้ึนอยู ไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        [๔๑] จิตท่ีดับแลว กําลังดับอยูหรือ จติท่ีกําลังดับอยู ดับไปแลวหรือ 
        จิตท่ีไมดบัแลว  ไมดับอยูหรือ จิตท่ีไมดับอยู  ไมดบัแลวหรือ 
        [๔๒] จิตใดของบุคคลใดเม่ือกําลังเกดิข้ึนอยู  กาวลวงซ่ึงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวง 
        แลว  จิตนั้นของบุคคลนั้น เม่ือดับ กาวลวงซ่ึงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใด เม่ือดับ กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิต 
        นั้นของบุคคลนั้น เม่ือเกดิข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        จิตใดของบุคคลใด เม่ือยังไมเกดิข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว  
        จิตนั้นของบุคคลนั้น เม่ือยังไมดับ กาวลวงซ่ึงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือๆ 
        หรือวา จติใดของบุคคลใด เม่ือยังไมดับ กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจติมีกาลอันกาวลวงแลว จิต 
        นั้นของบุคคลนั้น จิตนัน้ยังไมเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
                        อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร จบ  
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                          อุทเทสแหงมิสสกวาร 
        [๔๓] จิตมีราคะของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตปราศจากราคะของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตมีโทสะ 
ของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดเกิดข้ึนจิตมีโมหะของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิต 
ปราศจากโมหะของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตหดหูของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตฟุงซานของบุคคลใดเกิดข้ึน  
จิตเปนมหัคตะของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตไมเปนมหัคตะของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
ของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตเปนสมาธิของบุคคลใดเกิดข้ึน  
จิตไมเปนสมาธิของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตหลุดพนแลวของบุคคลใดเกิดขึน้จิตไมหลุดพนแลว 
ของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตเปนกุศลของบุคคลใดเกิดข้ึน จติเปนอกุศลของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิต 
เปนอัพยากฤตของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตสัมปยุตดวยสุขเวทนาของบุคคลใดเกิดข้ึน (พงึยกบาลี 
อุเทสโดยวิธีนี ้ตลอดจนถึงจติท่ีมีกิเลสและไมมีกิเลส) จิตท่ีไมมีกิเลสของบุคคลเกิดข้ึน ยัง 
ไมดับ จิตท่ีไมมีกิเลสของบุคคลนั้น จักดับ จักไมเกิดข้ึนหรือ 
        หรือวา จติท่ีไมมีกิเลสของบุคคลใด จักดับ จักไมเกดิข้ึน จิตท่ีไมมีกิเลสของบุคคลนั้น 
เกิดข้ึน ไมดับ 
                          อุทเทสแหงมิสสกวาร  จบ 
                             อุทเทสวาร จบ  
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                               นิทเทสวาร 
                           นิทเทสแหงปุคคลวาร 
        [๔๔] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน   ยังไมดับ    จิตของบุคคลนั้นจักดับ  จักไมเกิดข้ึน 
หรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึน  ยังไมดับจักดับจักไมเกิด 
ข้ึน  ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลนอกน้ี    จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึน  ยังไมดบั  จักดับดวย 
นั่นเทียว  จกัเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักดับ จักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึนไมดับไป 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  ดับ  จิตของบุคคลนั้น  จักไมดับจักเกดิข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติของบุคคลใด จักไมดับ จกัเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน  ดับ 
        ไมมี 
        [๔๕] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนก ็
หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนแลวดวย นัน่เทียว  เกดิข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะแหงจติ  จติของบุคคลเหลานั้น ไมเกดิข้ึน จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดข้ึน 
ก็หาไม  จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดข้ึนดวยนัน่เทียว  ไมเกิดข้ึน 
แลวดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึน 
        ถูกแลว  
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        [๔๖] จิตของบุคคลใดดับ  จิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ! 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นดับ 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต   จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลเหลานั้น ดับ  
ก็หาไม  ในภังคขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนแลวดวยนั่นเทียว ดบัดวย 
        จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ? 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้น  ไมดบั จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดข้ึน 
แลวกห็าไม  จติของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานโิรธ  ผูเปนอสัญญสัตว ไมดบัดวยนั่นเทียว ไมเกิดข้ึน 
แลวดวย 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันไมดับ? 
        ถูกแลว 
        [๔๗] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดเคยเกดิข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตวเคยเกดิแลว   
แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกดิข้ึนก็หาไม  ในอุปปาทขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิด 
ข้ึนแลวดวยนัน่เทียว เกดิข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        ไมมี 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้น  จกัเกิดข้ึนหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึน  แตจติของบุคคลเหลานั้น  
จักเกดิข้ึนกห็าไม  ในอุปปาทขณะแหงจิต  ของบุคคลนอกน้ีจิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนดวย 
นั่นเทียว  จกัเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักเกิดข้ึน  จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึน  
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        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวจักเกิดข้ึน แต 
จิตของบุคคลเหลานั้น  เกดิข้ึนก็หาไม  ในอุปปาทขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้น จักเกิดข้ึน 
ดวยนั่นเทียว เกิดข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดข้ึน  แต 
จิตของบุคคลเหลานั้น  จกัไมเกิดข้ึนก็หาไม  ในภังคขณะแหงปจฉิมจติ จิตของบุคคลเหลานั้น 
ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว จกัไมเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นจักไมเกิดข้ึน  แตจิตของบุคคล 
เหลานั้นไมเกดิข้ึนก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้น จักไมเกดิข้ึนดวย 
นั่นเทียว  ไมเกิดข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดเคยเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตของบุคคลเหลานั้น  
จักเกดิข้ึนกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้  เคยเกิดข้ึนแลวดวยนัน่เทียว  จักเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จติของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๔๘] จิตของบุคคลใดดับ  จิตของบุคคลนั้นเคยดบัแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติของบุคคลใดเคยดับแลว จติของบุคคลนั้นดับ 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับแลว 
แตจิตของบุคคลเหลานั้นดบัก็หาไม ในภงัคขณะแหงจติจิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลวดวย 
นั่นเทียว  ยอมดับดวย  
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        จิตของบุคคลใดไมดับ  จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        เคยดับแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จิตของบุคคลน้ันไมดับ 
        ไมมี 
        จิตของบุคคลใดดับ  จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นดบั  แตจิตของบุคคลเหลานั้นจักดับ 
ก็หาไม ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลนอกน้ี  จิตของบุคคลเหลานั้น  ดับดวยนัน่เทียว จักดับดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นดับ 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว  จักดับ   
แตจิตของบุคคลเหลานั้นดบัก็หาไม  ในภังคขณะแหงจิตจิตของบุคคลเหลานั้นจักดับดวย 
นั่นเทียว ดับดวย 
        จิตของบุคคลใดไมดับ  จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        จักดับ 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ  จติของบุคคลนั้นไมดับ 
        ดับ 
        จิตของบุคคลใดเคยดับแลว  จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลว  แตจติของบุคคลเหลานั้น 
จักดับกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี ้เคยดับแลวดวยนั่นเทียว  จักดับดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ  จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จติของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ  จติของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว 
        เคยดับแลว 
        [๔๙] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา จติของบุคคลใดเคยดับแลว  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        ในภังคขณะแหงจติ  จติของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตวเคยดับแลว  
แตจิตของบุคคลเหลานั้น  เกิดข้ึนกห็าไม  ในอุปปาทขณะแหงจติจิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลว 
ดวยนั่นเทียว  เกิดข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเคยดับแลวหรือ 
        เคยดับแลว 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเคยดับแลว  จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึน 
        ไมมี 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันจักดับหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักดับ  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        ในภังคขณะแหงจติ  จติของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวจักดับ  แตจิต 
ของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนกห็าไม  ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับดวยนัน่ 
เทียว เกิดข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน   จิตของบุคคลน้ันจักไมดับหรือ 
        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมเกิดข้ึน แต 
จิตของบุคคลเหลานั้น  จกัไมดับก็หาไม  ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตจิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิด 
ข้ึนดวยนั่นเทียว  จักไมดับดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ  จติของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึน 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดเคยเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดข้ึนแลว   แตจิตของบุคคล 
เหลานั้น จกัดบัก็หาไม  จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้  เคยเกิดข้ึนแลวดวยนัน่เทียว  จกัดับดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว  
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        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว   จติของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมดับ  จติของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๕๐] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นไมดบัหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมดับ  จิตของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว ไมดับแตจิตของบุคคลเหลานั้น  
เกิดข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้นไมดับดวยนั่นเทียว เกดิข้ึนดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตของบุคคลนั้นดับหรือ 
        จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว  ไมเกดิข้ึนแตจิตของบุคคลเหลานั้น 
ดับก็หาไม  ในภังคขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดข้ึนดวยนัน่เทียว  ดับดวย 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดดับ  จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๕๑] จติของบุคคลใดกําลังเกิดข้ึนอยู  จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกดิข้ึนอยู 
        ในภังคขณะแหงจติ  จติของบุคคลเหลานั้นเกิดข้ึนแลว แตจิตของบุคคลเหลานั้นกําลัง 
เกิดข้ึนอยูกห็าไม  ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนแลวดวยนั่นเทียว  กําลัง 
เกิดข้ึนอยูดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึนอยู  จิตของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะแหงจติ จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดข้ึนอยู  แตจิตของบุคคลเหลานั้น  ไม 
เกิดข้ึนแลวกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว ไมเกิดข้ึนอยูดวยนัน่ 
เทียว  ไมเกดิข้ึนแลวดวย 
        หรือวา    จิตของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันไมเกดิข้ึนอยู 
        ถูกแลว  
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        [๕๒] จิตของบุคคลใดดับอยู  จิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นดับอยู 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต  จิตของบุคคลเหลานั้นเกดิข้ึนแลว  แตจิตของบุคคลเหลานั้น 
ดับอยูกห็าไม  ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดข้ึนแลวดวยนั่นเทียว  ดับอยูดวย 
        จิตของบุคคลใดไมดับอยู  จิตของบุคคลน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมดับอยู แตจิตของบุคคลเหลานั้นไมเกดิ 
ข้ึนแลวกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวไมดับอยูดวยนั่นเทียว  
ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันไมดับอยู 
        ถูกแลว 
        [๕๓] จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว  เคยเกิดข้ึนแลวแตจิตของบุคคล 
เหลานั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูมีความพรอมเพรียงดวยจิต  เคยเกิดข้ึนแลว 
ดวยนั่นเทียว เกิดข้ึนแลวดวย 
        จิตของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกดิข้ึนหรือ 
        จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต เกดิข้ึนแลวแตจิตของบุคคล 
เหลานั้นจกัเกดิข้ึนก็หาไม จติของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยจติ  เกิดข้ึนแลว 
ดวยนั่นเทียว จักเกดิข้ึนดวย 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จติของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลว 
        จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูเขานิโรธ  ผูเปนอสัญญสัตว  จักเกิดข้ึนแตจิตของบุคคลเหลานั้น 
เกิดข้ึนแลวกห็าไม  จิตของบุคคลเหลานั้น  ผูมีความพรอมเพรียงดวยจติ  จักเกดิข้ึนดวยนัน่เทียว  
เกิดข้ึนแลวดวย 
        จิตของบุคคลใดไมเกิดข้ึนแลว  จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว  
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        หรือวา  จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  จติของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        ไมมี 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา จติของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน  จิตของบุคคลน้ันไมเกิดข้ึนแลว 
        เกิดข้ึนแลว 
        [๕๔] จิตของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตของบุคคลน้ันเกิดข้ึนแลวกห็าไม จติ 
ของบุคคลนั้น  จักเกดิข้ึนหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตของบุคคลใดจักเกิดข้ึน  แตจิตของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวก็หาไม  จิตของ 
บุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว  แตจิตของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลวกห็าไม  จิต 
ของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา   จิตของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน   แตจิตของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนแลวก็หาไม   
จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๕๕] จติท่ีเกิดข้ึนแลว  กําลังเกิดข้ึนอยูหรือ 
        ในภังคขณะ  เกิดข้ึนแลว  แตจะเกิดข้ึนอยูกห็าไม  ในอุปปาทขณะจิตเกิดข้ึนแลว 
ดวยนั่นเทียว  เกิดข้ึนอยูดวย 
        จิตเกิดข้ึนอยู  เกดิข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        จิตท่ีไมเกิดข้ึนแลว  ไมเกิดข้ึนอยูหรือ 
        ถูกแลว  
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        จิตท่ีไมเกิดข้ึนอยู  ไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะ  ไมเกิดข้ึนอยู  แตไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม  จิตเปนอดีตและอนาคต  ไมเกิด 
ข้ึนอยูดวยนั่นเทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        [๕๖] จิตท่ีดับแลว  ดับอยูหรือ 
        หามิได 
        จิตดับอยู  ดับแลวหรือ 
        หามิได 
        จิตไมดับแลว  ไมดับอยูหรือ 
        ในภังคขณะไมดับแลว  แตจะไมดับอยูก็หาไม   ในอุปปาทขณะ  จิตท่ีเปนอนาคตเทานั้น   
ไมดับแลวดวยนั่นเทียว  ไมดบัอยูดวย 
        จิตไมดับอยู  ไมดับแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวกห็าไม  ในอุปปาทขณะ  จิตเปนอนาคต  ไมดับอยู 
นั่นเทียว  ไมดบัแลวดวย 
        [๕๗] จิตของบุคคลใด  เม่ือเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ มีกาลอันกาวลวงแลว  จิต 
ของบุคคลนั้น  เม่ือดับไป  กาวลวงซ่ึงขณะๆ มีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        ในภังคขณะ  จติกาวลวงอุปปาทขณะ  จิตเปนอดีตกาวลวงอุปปาทขณะดวย  กาวลวง 
ภังคขณะดวย 
        หรือวา  จิตของบุคคลใด  เม่ือดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว   
จิตของบุคคลนั้น  เม่ือเกดิข้ึน  กาวลวงซ่ึงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        จิตเปนอดีต 
        จิตของบุคคลใดเม่ือไมเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ  เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        จิตของบุคคลน้ันเม่ือไมดับ   กาวลวงขณะๆ    เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ 
        จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ 
        หรือวา  จิตของบุคคลใด  เม่ือไมดับ  กาวลวงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว   
จิตของบุคคลนั้น  เม่ือไมเกดิข้ึน  กาวลวงขณะๆเปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        ในภังคขณะ  จติไมกาวลวงภังคขณะ  แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไมในอุปปาทขณะ  
จิตเปนอนาคตเทานั้น  ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวงอุปปาทขณะดวย 
                         นิทเทสแหงปุคคลวาร  จบ  
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                           นิทเทสแหงธรรมวาร 
        [๕๘] จิตใดเกดิข้ึน ยังไมดับไป จิตนัน้จักดับไป จักไมเกิดข้ึนหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดจกัดับ จกัไมเกิดข้ึน  จิตน้ันเกดิข้ึน  ไมดับ 
        ถูกแลว 
        จิตใดไมเกิดข้ึน ดับ จิตน้ันจักไมดับ  จักเกดิข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา  จิตใดจกัไมดับ จักเกดิข้ึน จิตน้ันไมเกิดข้ึน ดับ 
        ไมมี 
        [๕๙] จติใดเกดิข้ึน จิตน้ันเกดิข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  จิตใดเกิดข้ึนแลว จิตนั้นเกิดข้ึน 
        ในภังคขณะ จติเกดิข้ึนแลว แตจิตนั้นเกิดข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเกดิข้ึนแลว 
ดวยนั่นเทียว เกิดข้ึนดวย 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะ จติไมเกดิข้ึน แตจิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตเปนอดีตและอนาคต  
ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว ไมเกดิข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึนหรือ 
        ถูกแลว 
        [๖๐] จิตใดดับ จิตนัน้เกดิข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้ดับ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเกิดข้ึนแลว แตจิตน้ันดับกห็าไม ในภังคขณะจติเกิดข้ึนแลวดวย 
นั่นเทียว ดับดวย 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ  
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        ในอุปปาทขณะจิตไมดบั แตจิตนัน้ไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตเปนอดีตและอนาคต ไม 
ดับดวยนัน่เทียว ไมเกดิข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมดับ 
        ถูกแลว 
        [๖๑] จติใดเกิดข้ึน จิตนัน้เคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันเกดิข้ึน 
        หามิได 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมเกดิข้ึน แตจิตนัน้ไมเคยเกิดข้ึนแลวกห็าไม ในภังคขณะจิตเปนอนาคต 
เทานั้น ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเคยเกดิข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตนัน้ไมเกิดข้ึนกห็าไมในภังคขณะ จติ 
เปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลวดวยนั่นเทียว ไมเกดิข้ึนดวย 
        จิตใดเกิดข้ึน จิตนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเกิดข้ึน 
        หามิได 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเกดิข้ึน แตจิตน้ันจกัไมเกิดข้ึนก็หาไม ในภังคขณะจิตเปนอดีตเทานั้น  
ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว จกัไมเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดข้ึน แตจตินั้นไมเกิดข้ึนก็หาไม ในภงัคขณะ จิตเปนอดีต 
เทานั้น จกัไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว ไมเกดิข้ึนดวย 
        จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จตินั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หามิได  
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        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเคยเกดิข้ึนแลว 
        หามิได 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นจกัไมเกิดข้ึนหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเคยเกดิข้ึนแลว แตจตินั้นจักไมเกดิข้ึนก็หาไม จิตเปนปจจุบันไมเคย 
เกิดข้ึนแลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตเปนอดีตจักไมเกิดข้ึน แตจิตน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลวก็หาไม จิตเปนปจจุบัน จกัไม 
เกิดข้ึนดวยนัน่เทียว ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวย 
        [๖๒] จิตใดดับ จตินั้นเคยดบัแลวหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดเคยดับแลว จิตนัน้ไมดับ 
        หามิได 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        จิตท่ีเปนอดีตไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับแลวกห็าไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคต 
เทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเคยดับแลว จิตน้ันไมดับ 
        ในภังคขณะ จติไมเคยดับแลว แตจิตน้ันไมดับก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคต 
เทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนัน่เทียว ไมดับดวย 
        จิตใดดับ จิตนั้นจกัดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันดับ 
        หามิได 
        จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ 
        ในอุปปาทขณะ  จิตเปนอนาคตเทานัน้ ไมดับ แตจตินั้นไมดับก็หาไมจิตเปนอดตีไม 
ดับดวยนัน่เทียว จักไมดับดวย  
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        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมดับ 
        ในภังคขณะ จติจักไมดบั แตจิตนัน้ไมดับก็หาไม จิตเปนอดีตจกัไมดับดวยนัน่เทียว  
ไมดับดวย 
        จิตใดเคยดับแลว จตินั้นจักดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเคยดับแลว 
        หามิได 
        จิตใดไมเคยดับแลว จิตน้ันจักไมดับหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนัน้จักไมดับก็หาไม ใน 
ภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนัน่เทียว  จกัไมดับดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมดบั จิตนั้นไมเคยดับแลว 
        จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตจกัไมดับดวยนัน่เทียว 
ไมเคยดับแลว 
        [๖๓] จิตใดเกดิข้ึน จิตน้ันเคยดับแลวหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดเคยดับแลว จิตนัน้เกดิข้ึน 
        หามิได 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันไมเคยดับแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมเกดิข้ึน แตจิตนัน้ไมเคยดับแลวกห็าไม ในภังคขณะจิตเปนอนาคต 
เทานั้นไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเคยดับแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นไมเกิดข้ึนก็หาไม ในภงัคขณะ จิตเปน 
อนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดข้ึนดวย 
        จิตใดเกิดข้ึน จิตนั้นจักดับหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเกดิข้ึน 
        จิตเปนอนาคตจักดับ แตจิตนั้นเกิดข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะ จติจักดับดวยนัน่เทียว 
เกิดข้ึนดวย 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันจักไมดับหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเกดิข้ึน แตจตินั้นจกัไมดับก็หาไม ในภังคขณะจติเปนอดีตเทานั้น 
ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว จกัไมดับดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จตินั้นจักดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัดับ จิตน้ันเคยเกิดข้ึนแลว 
        หามิได 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นจกัไมดบัหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมเคยเกดิข้ึนแลว แตจิตนั้นจักไมดับก็หาไม  
ในภังคขณะ จติไมเคยเกิดข้ึนแลวดวยนั่นเทียว จกัไมดับดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลวกห็าไม ในภังคขณะจิตจักไมดบั 
ดวยนั่นเทียว ไมเคยเกดิข้ึนแลวดวย 
        [๖๔] จิตใดเกดิข้ึน จิตน้ันไมดับหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดไมดับ จิตน้ันเกดิข้ึน 
        จิตเปนอดีตและอนาคตเทานั้น ไมดบั แตจิตนัน้เกดิข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตนั้น 
ไมดับดวยนัน่เทียว เกิดข้ึนดวย 
        จิตใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันดับหรือ 
        จิตเปนอดีตและอนาคตไมเกิดข้ึน แตจิตนั้นดับก็หาไม ในภังคขณะจิตไมเกดิข้ึนดวย 
นั่นเทียว ดับดวย  
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        หรือวา จติใดดับ จิตนั้นไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๖๕] จิตใดเกดิข้ึนอยู จตินั้นเกดิข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้เกดิข้ึนอยู 
        ในภังคขณะ จติเกดิข้ึนแลว แตจิตนั้นเกิดข้ึนอยูกห็าไม ในอุปปาทขณะ จิตเกิด 
ข้ึนแลวดวยนัน่เทียว เกดิข้ึนอยูดวย 
        จิตใดไมเกิดข้ึนอยู จิตนัน้ไมเกดิข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะ จติไมเกดิข้ึนอยู แตจิตนัน้ไมเกดิข้ึนแลวก็หาไมจิตเปนอดีตและอนาคต  
ไมเกิดข้ึนอยูดวยนัน่เทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึนอยู 
        ถูกแลว 
        [๖๖] จิตใดดับอยู จิตนัน้เกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนัน้ดับอยู 
        ในอุปปาทขณะ จิตเกิดข้ึนแลว แตจิตน้ันดับอยูก็หาไม ในภังคขณะจิตเกิดข้ึนแลว 
ดวยนั่นเทียว ดับอยูดวย 
        จิตใดไมดับอยู จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตไมดบัอยู แตจิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต 
ไมดับอยูดวยนั่นเทียว ไมเกดิข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันไมดับอยู 
        ถูกแลว 
        [๖๗] จติใดเกดิข้ึนแลว จิตนั้นเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันเกดิข้ึนแลว 
        หามิได  
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        จิตใดเกิดข้ึนแลว จิตน้ันจักเกดิข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน จิตนั้นเกิดข้ึนแลว 
        หามิได 
        จิตใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมเกดิข้ึนแลว แตจิตน้ันไมเคยเกดิข้ึนแลวก็หาไม จิตเปนอนาคต ไมเกิด 
ข้ึนแลวดวยนัน่เทียว ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดไมเคยเกดิข้ึนแลว จิตน้ันไมเกิดข้ึนแลว 
        จิตเปนปจจุบัน ไมเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตนั้นไมเกิดข้ึนแลวกห็าไมจิตเปนอนาคต 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        จิตใดไมเกิดข้ึนแลว จิตน้ันจักไมเกดิข้ึนหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเกดิข้ึนแลว แตจิตนัน้จักไมเกิดข้ึนก็หาไม จิตเปนอดีตไมเกิดข้ึน 
แลวดวยนั่นเทียว จกัไมเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึน จิตนั้นไมเกิดข้ึนแลว 
        จิตเปนปจจุบันจกัไมเกดิข้ึน แตจตินัน้จักไมเกิดข้ึนก็หาไม จิตเปนอดีตจักไมเกดิข้ึน 
ดวยนั่นเทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        [๖๘] จิตใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตนั้นจกัเกดิข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดจกัเกดิข้ึน แตจิตนัน้เกดิข้ึนแลวกห็าไม จิตนั้นเคยเกดิข้ึนแลว 
        หามิได 
        จิตใดไมเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตนัน้ไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดจกัไมเกดิข้ึนแลว แตจิตน้ันไมเกิดข้ึนแลวกห็าไมจิตน้ันไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว  
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        [๖๙] จิตท่ีเกิดข้ึนแลว กําลังเกิดข้ึนอยูหรือ 
        ในภังคขณะ จติเกดิข้ึนแลว เกดิข้ึนอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเกิดข้ึนแลวดวย 
นั่นเทียว เกิดข้ึนอยูดวย 
        จิตเกิดข้ึนอยู เกดิข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        จิตไมเกดิข้ึนแลว ไมเกดิข้ึนอยูหรือ 
        ถูกแลว 
        จิตไมเกดิข้ึนอยู ไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะ จติไมเกดิข้ึนอยู แตไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตเปนอดีตและอนาคต  
ไมเกิดข้ึนอยูดวยนัน่เทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        [๗๐] จิตท่ีดับแลว ดับอยูหรือ 
        หามิได 
        จิตดับอยู ดับแลวหรือ 
        หามิได 
        จิตไมดับแลว ไมดับอยูหรือ 
        ในภังคขณะ จติไมดับแลว แตไมดับอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะจิตเปนอนาคตเทานั้น 
ไมดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดบัอยูดวย 
        จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวกห็าไม ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานัน้  
ไมดับอยูดวยนั่นเทียว ไมดบัแลวดวย 
        [๗๑] จิตใด เม่ือเกดิข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตน้ัน 
เม่ือดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลวหรือ 
        ในภังคขณะ จติกาวลวงอุปปาทขณะ ไมกาวลวงภังคขณะ จิตเปนอดีตกาวลวง 
อุปปาทขณะดวย กาวลวงภังคขณะดวย 
        หรือวา จติใด เม่ือดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้น  
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เม่ือเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        จิตเปนอดีต 
        จิตใด เม่ือไมเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้นเม่ือ 
ไมดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอนักาวลวงแลวหรือ 
        จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ 
        หรือวา จติใดเม่ือยังไมดับไป กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว  
จิตนั้นเม่ือไมเกิดข้ึน กาวลวงซ่ึงขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว 
        ในภังคขณะ จติไมกาวลวงภังคขณะ แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไมในอุปปาทขณะ  
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวงอุปปาทขณะดวย 
                         นิทเทสแหงธรรมวาร  จบ 
                         นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร 
        [๗๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดบั จักไม 
เกิดข้ึนหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ จักไมเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
ไมดับ 
        ถูกแลว 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน ดับ จิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมดับจกัเกิดข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ จักเกดิข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน ดับ 
        ไมมี 
        [๗๓] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา จติใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นเกิดข้ึน 
        ในภังคขณะ จติเกดิข้ึนแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดข้ึนกห็าไมในอุปปาทขณะ 
จิตเกิดข้ึนแลวดวยนั่นเทียว เกิดข้ึนดวย 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในภังคขณะ จติไมเกดิข้ึน แตจิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึนแลวก็หาไมจติเปนอดีต 
และอนาคต ไมเกิดข้ึนดวยนัน่เทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๗๔] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ของบุคคลนั้น เกิดข้ึนแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเกิดข้ึนแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นดับ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเกิดข้ึนแลว แตจิตน้ันของบุคคลนั้นดับกห็าไมในภังคขณะ จติ 
เกิดแลวดวยนัน่เทียว ดับดวย 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดข้ึนแลวหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตไมดบั แตจิตนัน้ของบุคคลนั้น ไมเกิดข้ึนแลวกห็าไม จิตเปนอดีต 
และอนาคต ไมดับดวยนัน่เทียว ไมเกิดข้ึนแลวดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมเกดิข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมดับ 
        ถูกแลว 
        [๗๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนัน้ของบุคคลนั้นเคยเกิดข้ึนแลวหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นเกดิข้ึน 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นไมเคยเกดิข้ึนแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมเกดิข้ึน แตจิตนัน้ของบุคคลนั้น ไมเคยเกิดข้ึนแลวก็หาไมในภังคขณะ 
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเกิดข้ึนดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวย  
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        หรือวา จติใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้น ไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดข้ึนแลว แตจิตนัน้ของบุคคลนั้น ไมเกิดข้ึนกห็าไม ใน 
ภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลวดวยนัน่เทียวไมเกิดข้ึนดวย 
        จิตใดของบุคคลใดเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลน้ันเกิดข้ึน 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมเกิดข้ึน จิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเกดิข้ึน แตจิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมเกดิข้ึนกห็าไมในภังคขณะ จติเปน 
อดีตเทานั้นไมเกดิข้ึนดวยนัน่เทียว จักไมเกิดข้ึนดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดข้ึน แตจตินั้นของบุคคลนั้นไมเกดิข้ึนก็หาไม ในภงัคขณะ  
จิตเปนอดีตเทานั้น จักไมเกดิข้ึนดวยนัน่เทียว ไมเกิดข้ึนดวย 
        จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดข้ึนแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นจักเกิดข้ึนหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลน้ันเคยเกดิข้ึนแลว 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดข้ึนแลว จิตนั้นของบุคคลน้ัน จักไมเกิดข้ึนหรือ 
        จิตเปนอนาคตไมเคยเกดิข้ึนแลว แตจตินั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดข้ึนก็หาไม จิตเปน 
ปจจุบัน ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวยนัน่เทียว จกัไมเกดิข้ึนดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมเกิดข้ึน จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        จิตเปนอดีต จักไมเกิดข้ึน แตจิตน้ันของบุคคลนั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลวกห็าไม จติเปน 
ปจจุบัน จกัไมเกิดข้ึนดวยนัน่เทียว ไมเคยเกิดข้ึนแลวดวย 
        [๗๖] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนัน้ของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ 
        หามิได  
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        หรือวา จติใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนัน้ของบุคคลนั้นดับ 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ 
        จิตเปนอดีตไมดับ แตจตินั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดบัแลวกห็าไมในอุปปาทขณะ จิต 
เปนอนาคตเทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใด ไมเคยดับแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นไมดับ 
        ในภังคขณะ จติไมเคยดับแลว แตจิตน้ันของบุคคลนั้น ไมดับก็หาไมในอุปปาทขณะ  
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนัน่เทียว ไมดับดวย 
        จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันจักดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักดบั จิตน้ันของบุคคลนั้นดับ 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมดบั จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมดับ แตจิตนัน้ของบุคคลนั้นจักไมดับกห็าไม  
จิตเปนอดีตไมดับดวยนัน่เทียว จักไมดับดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันไมดับ 
        ในภังคขณะ จติจักไมดบั แตจิตนัน้ของบุคคลนั้นไมดับก็หาไม จติเปนอดีตจกัไมดับ 
ดวยนั่นเทียว ไมดับดวย 
        จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จตินั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ 
        หามิได  
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        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักดบั จิตน้ันของบุคคลนั้นเคยดับแลว 
        หามิได 
        จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตน้ันของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ 
        ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนัน้ของบุคคลนั้น จักไมดับ 
ก็หาไม ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว จกัไมดับดวย 
        หรือวา จติใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลน้ันไมเคยดับแลว 
        จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดับแลวกห็าไมในภังคขณะ จิต 
จักไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย. 
                           นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร  จบ 
                           นิทเทสแหงมิสสกวาร 
        [๗๗] ในขอท่ีวา จิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยภาวะแหงตนในขอท่ีวา ในจติ 
ใดแล ในจิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยอรรถอันเดียวกัน 
        จิตมีราคะของบุคคลใด ฯลฯ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมสุขายเวทนา 
สัมปยุตธรรม ทุกขายเวทนายสัมปยุตธรรม อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตธรรม ฯลฯ สนิทัสสน 
สัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนายปฏิฆธรรม เหตุธรรม นเหตุธรรม ฯลฯ  
สรณธรรม อรณธรรมธรรมเหลานี้ ตลอดจนถึงสรณธรรม และอรณธรรม ยอมถึงซ่ึงความ 
เปนยมก๓ คือ มูลยมก จิตตยมก ธรรมยมก. 
                          นิทเทสแหงมิสสกวาร จบ 
                              จิตตยมก จบ  
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                               ธรรมยมก 
                               ปณณัตติวาร 
                               อุทเทสวาร 
        [๗๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมคือกุศลหรือ 
        อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ 
        [๗๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชกุศลธรรม ไมใชอกศุลหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชอกุศลธรรม ไมใชอกุศลหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชอัพยากตธรรม 
        ไมใชอัพยากตะหรือ 
        [๘๐] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
        กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
        อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
        [๘๑] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 36 
        [๘๒] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ 
        อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ 
        [๘๓] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกศุลหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ 
        [๘๔] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ 
        กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ 
        อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ 
        อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ 
        [๘๕] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ 
        ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ 
                             อุทเทสวาร จบ  
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                               นิทเทสวาร 
        [๘๖] กุศลคือกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        กุศลธรรมคือกุศลหรือ 
        ถูกแลว 
        อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ 
        ถูกแลว 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ 
        ถูกแลว 
        [๘๗] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกุศลธรรม ไมใชกุศลหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุล ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุลธรรม ไมใชอกุศลหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ 
        ถูกแลว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 38 
        [๘๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
        อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชอกศุลธรรม 
        กุศลคือกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว คือเปนอัพยากตธรรมดวยธรรมท่ีเหลือ 
ไมใชอัพยากตธรรม 
        กุศลคือกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม 
        อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือ 
ไมใชอัพยากตธรรม 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม 
        อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่เทียว เปนอกศุลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชอกุศลธรรม  
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        [๘๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุล ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        [๙๐] กุศลคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว  
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        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม 
        อกุศลเปนธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่เทียว เปนอกศุลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชอกุศลธรรม 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อัพยากตธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือ  
มิใชอัพยากตธรรม 
        [๙๑] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือ เวนกศุลดวยธรรมดวย  
ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือ เวนอกุศลดวย 
ธรรมดวย ไมใชอกุศลดวยนัน่เทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเหลือเวนอัพยากตะดวย 
ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        [๙๒] กุศลคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว  
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        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชอกุศลธรรม 
        กุศลคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
        อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือ  
        ไมใชอัพยากตธรรม 
        อกุศลคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม 
        อกุศลคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ 
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือ ไมใช 
อัพยากตธรรม 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคือกุศลธรรมหรือ 
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม 
        อัพยากตะคือธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ 
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมท่ีเหลือไมใชกุศลธรรม  
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        [๙๓] ไมใชกุศลธรรม ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท้ังหลายที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือ เวนกุศลดวย  
ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือ เวนกศุลดวยธรรมดวย 
ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือ เวนอกุศลธรรมดวย 
        ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนัน่เทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอกศุล ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมท่ีเหลือเวนอกุศลดวยธรรมดวย 
        ไมใชอกศุลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเหลือเวนอัพยากตะ 
        ดวย ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนัน่เทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ 
        ธรรมท่ีเหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมท่ีเหลือเวนอัพยากตะ 
        ดวย ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนัน่เทียว ไมใชธรรมดวย 
        ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
                             นิทเทสวาร จบ 
                             ปณณัตติวาร จบ 
                               ปวัตติวาร 
        [๙๔] กุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        หามิได 
        หรือวา อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        หามิได 
        [๙๕] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนัน้หรือ? 
        ในอรูปภมิู กุศลยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย  
แตอัพยากตธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ในปญจโวการภูมิอกศุลธรรมยอมเกิดข้ึน 
และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกศุลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ในปญจโว 
การภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมยอมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานั้น  ในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลท้ังหลาย 
        [๙๖] อกศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        ในอรูปภมิู อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย แต  
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อัพยากตธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ในปญจโวการภูมิ อกศุลธรรมยอมเกิดข้ึน และ 
อัพยากตธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในอุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวตัติกาล แตอกศุลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ในปญจโว 
การภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะ 
แหงอกุศลท้ังหลาย 
        [๙๗] กุศลธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลเกิดข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมเกิดข้ึนในภมิูนั้น? 
        ถูกแลว 
        [๙๘] กุศลธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมเกิดข้ึนในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนในภูมิ 
นั้นกห็าไม อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู 
        [๙๙] อกศุลธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดข้ึนในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมเกิดข้ึนในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมจะเกิดข้ึนในภูมิ 
นั้นกห็าไม อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู 
        [๑๐๐] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นใน 
ภูมินั้นหรือ? 
        หามิได  
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        หรือวา อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้น? 
        หามิได 
        [๑๐๑] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 
        กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลท้ังหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมเกิด 
ข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้น? 
        อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู 
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวตัติกาล แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมิ 
นั้นกห็าไม อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้  
คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๐๒] อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้นหรือ? 
        อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลท้ังหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้นกห็าไม อกุศลธรรมยอมเกิด 
ข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน  
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ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ 
นั้น คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        [๑๐๓] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแตสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกศุลท้ังหลาย แต 
อกุศลธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกศุลวิปปยุตจิต 
และอกุศลวิปปยุตจิตผูเขานโิรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกศุลท้ังหลาย แตกุศล 
ธรรม จะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวปิปยุตจิต 
และกุศลวิปปยตุจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๑๐๔] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
วิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม กุศลธรรมยอม 
ไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        ในอรูปภมิู อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย  
แตกุศลธรรมจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมยอมไมเกิดข้ึน และกุศลธรรม 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยูในภงัคขณะแหงจติ ในปวตัติกาล ในอรูปภูมิ  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๐๕] อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อกุศล  
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ธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู 
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกศุลท้ังหลาย ในอรูปภูมิ  
แตอกุศลธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอัพยากตธรรมไมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ในภงัคขณะแหงจติ ในปวตัติกาล ใน 
อรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๐๖] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๐๗] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ? 
        ยอมเกิดข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนในภมิูใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้น? 
        ไมมี 
        [๑๐๘] อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ยอมเกิดข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนในภูมินัน้? 
        ไมมี 
        [๑๐๙] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้นหรือ? 
        กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย แต 
อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอกุศล 
ธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาท 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตจิตอกศุลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว  
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        หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น? 
        อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย แต 
กุศลธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอกุศลธรรมไมเกิดข้ึน และกุศลธรรม 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตจิตและกศุลวิปปยุตจิต และแกอสัญญสัตว 
        [๑๑๐] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ? 
        กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ และใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือในอรูปภูมิในอุปปาทขณะแหง 
กุศลท้ังหลาย แตกุศลธรรมจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม อัพยากตธรรมยอม 
ไมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู  
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        [๑๑๑] อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ? 
        อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาท 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรม ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลท้ังหลาย  
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        หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น? 
        อัพยากตธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศล 
ท้ังหลาย แตอกุศลธรรมจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนัน้กห็าไม อัพยากตธรรมยอมไม 
เกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู  
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๑๒] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้? 
        ถูกแลว 
        [๑๑๓] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้? 
        ถูกแลว 
        [๑๑๔] อกศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้? 
        ถูกแลว 
        [๑๑๕] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภมิูใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
หรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้? 
        ถูกแลว  
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        [๑๑๖] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภมิูใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกศุลธรรมเคยเกิด 
ข้ึนแลวในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว กุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้  
ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ 
        [๑๑๗] อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น? 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมเคยเกิด 
ข้ึนแลว ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภมิู  
ปญจโวการภมิู 
        [๑๑๘] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนเกดิ 
ข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้? 
        อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ืออกุศลจิต 
ดวงที่ ๒ เปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อกศุลธรรม 
เคยเกดิข้ึนแลวและกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔  
ขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๑๙] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น? 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู แตกุศลธรรมจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินัน้กห็าไม 
อัพยากตธรรมเคยเกดิข้ึนแลว และกุศลธรรมก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมี 
ขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๐] อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิด 
ข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น? 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ก ็
หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕นอกนี ้
        [๑๒๑] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ? 
        ไมมี 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น? 
        ไมมี 
        [๑๒๒] กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ? 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น?  
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        ไมมี 
        [๑๒๓] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้นหรือ? 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น? 
        ไมมี 
        [๑๒๔] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น? 
        ไมมี 
        [๑๒๖] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น? 
        ไมมี 
        [๑๒๗] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอกุศลธรรมไมเคยเกิด 
ข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ?  
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        กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
อกุศลจิตดวงท่ี ๒ เปนไปอยู แตอกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว แกสัตวนั้น คือสัตวช้ัน 
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมไมเคยเกิด 
ข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้? 
        ถูกแลว 
        [๑๒๘] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอัพยากตธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ? 
        กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว อัพยากตธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวและอัพยากตธรรมกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้  
ซ่ึงกําลังเขาถึงซ่ึงสุทธาวาส 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๒๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอพัยากตธรรม ไม 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ? 
        อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ 
นั้นกห็าไม อกศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวและอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้น ท่ีกําลังเขาถึงซ่ึงสุทธาวาส 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น? 
        ถูกแลว  
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        [๑๓๐] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม กุศลธรรมจักเกิดข้ึน และอกุศลธรรม 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ นอกน้ี 
        หรือวา  อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๓๑] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
พระอรหันต แตกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมอัพยากตธรรม และอกุศลธรรม  
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        [๑๓๒] อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติแตอกุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึน อัมยากตธรรมจักเกดิข้ึน และอกุศลธรรมกจ็ักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ นอกนี ้
        [๑๓๓] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๓๔] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น?  
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        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมจักเกิดข้ึนใน 
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึน และกุศลธรรมก็จกัเกิดข้ึนในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู 
        [๑๓๕] อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกดิข้ึนในภูมินั้น? 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโว 
การภมิู ปญจโวการภูมิ 
        [๑๓๖] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้นหรือ? 
        กุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ผูท่ี 
จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด แตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
ก็หาไม กุศลธรรมจักเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ 
ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น? 
        ถูกแลว 
        [๑๓๗] กศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้? 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
ผูเปนพระอรหนัต ผูเปนอสัญญสัตว แตกศุลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึน และกุศลธรรมก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมี 
ขันธ ๕ นอกนี ้ 
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        [๑๓๘] อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น? 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต 
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจติใด ผูเปนอสัญญสัตว  
แตอกุศลธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึน และอกุศล 
ธรรมก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๓๙] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน  
และกุศลธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระ 
อรหันต 
        [๑๔๐] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรม จักไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        กุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
พระอรหันต แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน และ 
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อัพยากตธรรม จักไมเกดิข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๔๑] อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ  
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        อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู 
เปนพระอรหนัต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหงจิตใดแตอัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนและอัพยากตธรรมก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจติ 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๔๒] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ไมมี 
        [๑๔๔] อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด อัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๑๔๕] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้นในภูมินั้น 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม อกุศลธรรม 
จักไมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๑๔๖] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        กุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต 
มรรค ผูเปนพระอรหันต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ 
นั้นกห็าไม กุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๔๗] อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต 
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจติใด และอสัญญสัตว 
แตอัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน และ 
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๔๘] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดในภงัคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุตจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวและกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึน แกสัตวเหลานัน้ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๔๙] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และกุศลธรรมก็เกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๕๐] อกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อกศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวปิปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวและอกุศลธรรมกเ็กิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลท้ังหลาย 
        [๑๕๑] กศุลธรรมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๕๒] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้  
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        อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๕๓] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวน้ัน ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลท้ังหลาย 
        [๑๕๔] อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวปิปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศล 
        [๑๕๕] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ 
หรือ ? 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ?  
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        ไมมี 
        [๑๕๖] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ ? 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๕๗] อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๕๘] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฯลฯ 
        [๑๕๙] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตอกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก ็
หาไม กุศลธรรมไมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
คือ สัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมยอมไมเกดิ 
ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๖๐] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยเกดิ 
ข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        กุศลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรม ไมเคยเกิดข้ึนแกสัตว  
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เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นผูเขาถึงสุทธาวาส 
        หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดกุศลธรรมยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๖๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวแตอัพยากตธรรม ไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาถึงสุทธาวาส 
        หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๖๒] กศุลธรรมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคสัตวจักได 
เฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้แตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้นอกนี้  
ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาท 
ขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก ็
หาไม อกุศลธรรมจักเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็จะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
        [๑๖๓] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุตจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวแตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศล 
        [๑๖๔] อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
        [๑๖๕] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๖๖] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ 
        กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว 
เหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตอกุศลธรรม 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็จักเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต 
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
อกุศลธรรมจักเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็จะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ 
แหงกุศล  
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        [๑๖๗] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนและกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ 
นั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล 
        [๑๖๘] อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนและอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงอกุศล 
        [๑๖๙] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกดิแกสัตวนั้น 
หรือ 
        กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต สัตวใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหง 
จิตใด ในภังคขณะแหงจิตนัน้ 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
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        อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคสัตวใดจักได 
เฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้แตกุศลธรรมยอมไมเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึน ในภังคขณะ 
แหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันตสัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด  
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ 
        [๑๗๐] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นผู 
มีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๗๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภงัคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจติ 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๗๒] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฯลฯ 
        [๑๗๓] กศุลธรรมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกศุลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภมิูนัน้หรือ  
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        กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตอกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ 
ก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ใน 
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับ 
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว 
เหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตกุศลธรรม 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน และกุศลธรรมก็ 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต สัตว 
เหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น 
        [๑๗๔] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังปวงในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๗๕] อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อกุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงอกศุลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
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        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๗๖] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        กุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู 
เปนพระอรหนัต และผูจกัไดเฉพาะอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใดแตอกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๗๗] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        กุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แต 
อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอัพยากตธรรม 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๗๘] อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แต 
อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอัพยากตธรรม 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๗๙] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภมิูใด ฯลฯ 
        [๑๘๐] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        กุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
ผูเปนพระอรหนัต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใดแตอกุศลธรรมจักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็จักเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ผูมีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุตยิจิต 
เปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อกุศลธรรมจักเกดิข้ึน  
และกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ 
        [๑๘๑] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        กุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
แตอัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
อัพยากตธรรมก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก ็
หาไม อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๘๒] อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
แตอัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอกุศลธรรมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
อัพยากตธรรมก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้  
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        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกศุลธรรมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
อัพยากตธรรมจักเกดิข้ึนและอกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ 
ผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๘๓] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อกุศลธรรมจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๘๔] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
        สัตวนั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๘๕] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๘๖] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๘๗] กศุลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอกุศลธรรมจักไมเกิด  
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ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู แตอกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม กุศลธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และอกศุลธรรมก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต 
มรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด แตกุศลธรรมไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คืออสัญญสัตว 
        [๑๘๘] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอัพยากตธรรมจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๘๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอพัยากตธรรมจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
                              อุปปาทวาร จบ  
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                               นิโรธวาร 
        [๑๙๐] กศุลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดบัไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        หามิได 
        [๑๙๑] กศุลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
หรือ 
        ในอรูปภมิู กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศลแตอัพยากต 
ธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดบัไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ กุศลธรรมและอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยูในภงัคขณะแหงกศุล 
วิปปยุตจิต ยอมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปกห็าไม ในปญจโวการภูมิ 
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็จะดับไป ในภังคขณะแหงกุศล 
        [๑๙๒] อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดบัไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
หรือ 
        ในอรูปภมิู อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปในภังคขณะแหงกุศล แตอัพยากต 
ธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดบัไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม 
ดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมดับไป ในภงัคขณะแหงอกุศล 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู ยอมดับไป ในภังคขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวตัติกาล แตอกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม ใน 
ปญจโวการภมิู อัพยากตธรรมยอมดับไป และอกุศลธรรมยอมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศล 
        [๑๙๓] กศุลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมในภูมินั้นยอมดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมในภูมินั้น ยอมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๑๙๔] กศุลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ยอมดบัไป กุศลธรรมในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมยอมดับไปใน 
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดข้ึน และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน ในภูมินัน้ ซ่ึงเปน 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู 
        [๑๙๕] อกุศลธรรมยอมดับไปในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไป ในภมิูใด อกุศลธรรมยอมดับไปในภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรมยอมดับไป 
ในภูมินั้นกห็าไม อัพยากตธรรมยอมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไปในภูมินั้น ซ่ึงเปน 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู 
        [๑๙๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดบัไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        หามิได 
        [๑๙๗] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมดับไป 
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ยอมดับไปกห็าไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ 
แหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมดบัไป  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวตัติกาล ยอมดบัไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอม 
ดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
ยอมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๑๙๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงอกุศล อกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ยอมดับไป  
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ยอมดับไปกห็าไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ 
แหงอกุศล อกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ยอมดบัไป อัพยากตธรรมก็ยอมดบัไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ ผูกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงอกศุล 
วิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก ็
หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
ยอมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๑๙๙] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมไมดับก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นคือ สัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหง 
จิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว  
ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั 
ไป  
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        ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ในภังคขณะแหงอกศุลวิปปยุตตจติ และกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว  
ยอมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๐๐] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงกุศลวิปป 
ยุตตจิต ในปวตัติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังปวงท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไป 
        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไป แต 
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังปวง 
ท่ีกําลังจุติอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวตัติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไม 
ดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        [๒๐๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงอกุศลวิปป 
ยุตจิตต ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
อรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกศุลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไป 
        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไป แต 
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตว  
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ท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหง 
กุศล ยอมไมดบัไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        [๒๐๒] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับ อกุศลธรรมในภูมินั้น ยอมไมดับ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๐๓] กศุลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดบัไป อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ยอมไมดับไป 
หรือ 
        ยอมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมในภูมินัน้ ยอมไมดบั 
ไป 
        ไมมี 
        [๒๐๔] อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมในภูมินั้น ยอมไมดบั 
ไปหรือ 
        ยอมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมในภูมินั้น ยอมไมดบั 
ไป 
        ไมมี 
        [๒๐๕] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป แตอกุศล 
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมไมดบัไปก็หาไมกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ 
คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจติในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจติ และอกุศลวิปป 
ยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป  
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        ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป แตกุศล 
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมไมดบัไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจติในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และกุศลวปิปยุตตจิต 
และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดบัไป 
        [๒๐๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยูในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และ 
อัพยากตธรรม ก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดบัไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ยอมไม 
ดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมไมดบัไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติ ในปวัตติกาล  
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรม ก็ยอมไมดับไป 
        [๒๐๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยูในภังคขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวตัติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และ 
อัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไป  
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        ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไม 
ดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไปกห็าไม อัพยากตธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติ ในปวัตติกาล 
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดบัไป และอกุศลธรรม ก็ยอมไมดับไป 
        [๒๐๘] กศุลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไป 
แลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๐๙] กศุลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้นเคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไป 
แลว 
        ถูกแลว 
        [๒๑๐] อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้นเคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้นเคยดับ 
ไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๑๑] กศุลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมินั้นเคยดับไปแลว 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวาอกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมินั้นเคยดับไปแลว 
        ถูกแลว  
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        [๒๑๒] กุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมินั้นเคยดับไป 
แลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมินัน้เคยดับไป 
แลว 
        อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมในภูมินั้น  
เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรม เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว ในภูมินัน้  
ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ 
        [๒๑๓] อกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมในภูมินั้นเคยดับไป 
แลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมในภูมินัน้เคยดับไป 
แลว 
        อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมในภูมินั้น  
เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภมิูนั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไป 
แลว และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๑๔] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดบัไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น เคยดับไปแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงท่ี ๒ 
เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ เคยดบัไปแลวกห็าไม  
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และ 
อกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๑๕] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุตยิจิตเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ เคยดบัไปแลว 
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว  
และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๑๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลวหรือ 
        เคยดับแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุตยิจิตเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไป 
แลวกห็าไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ และ 
อกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๑๗] กศุลธรรมของสัตวใด ไมเคยดบัไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลวหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้นไมเคย 
ดับไปแลว 
        ไมมี 
        [๒๑๘] กศุลธรรมของสัตวใด ไมเคยดบัไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลว 
        ไมมี  
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        [๒๑๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลว 
        ไมมี 
        [๒๒๐] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อกศุลธรรมในภูมินั้น ไมเคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว กุศลธรรมในภูมินัน้ ไมเคยดับ 
ไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๒๑] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อัพยากตธรรมในภมิูนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว กุศลธรรมในภูมินั้น ไมเคย 
ดับไปแลว 
        ไมมี 
        [๒๒๒] อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อัพยากตธรรมในภมิูนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกศุลธรรมในภูมินั้น ไมเคย 
ดับไปแลว 
        ไมมี 
        [๒๒๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ  
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        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงท่ี ๒  
เปนไปอยู ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ไมเคยดับไปแลวก็หาไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู และ 
อสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลวและอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู  
และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไป 
แลวกห็าไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว 
และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว กุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๒๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป 
อยู และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับ 
แลวกห็าไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และ 
อัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลว 
        ถูกแลว  
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        [๒๒๖] กุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับ 
แหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้จักดบัไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จกัดบัไปก็หาไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกน้ี จกัดับไปและอกุศลธรรม ก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จกัดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป 
        ในภงัคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ผูเปนพระอรหนัต จักดับ 
ไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม  อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้  
จักดับไป และกุศลธรรมก็จักดับไป 
        [๒๒๘] อกุศลธรรมของสัตวใดจกัดบัไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต  
ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักดับไปแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี ้จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        [๒๒๙] กุศลธรรมในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ 
        [๒๓๐] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้  
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภมิูนัน้ คือสัตวนอกนี ้ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕  
จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป  
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        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กศุลธรรมของสัตวนั้น ในภูมิ 
นั้น จักดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๓๑] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไป 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้นคือพระอรหันต   
และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไปกห็าไม อัพยากตธรรมของ 
สัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็จักดับไป 
        [๒๓๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  
ผูเปนพระอรหนัต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักดับไป 
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        [๒๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ 
ไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้นจกัไมดับไป 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหงจิต 
ใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบัไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบัไปก็หาไม  
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระอรหันตจักไมดับไป และ 
กุศลธรรมก็จักไมดับไป  
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        [๒๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ 
ไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระอรหันต จกัไมดับไป 
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบัไปก็หาไมในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ 
ไป 
        ถูกแลว 
        [๒๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกัไม 
ดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต  
ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป และ 
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๓๖] กศุลธรรมในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ 
        [๒๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไป 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปกห็าไม ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้  
ผูเปนพระอรหนัต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกศุลธรรมก็จักไมดับไป  
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        [๒๓๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ผูเปนพระอรหันต  
และอสัญญสัตว จักไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ จักไมดับไป และอัพยากต 
ธรรม ก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัไมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๓๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใดและอสัญญสัตว จักไมดบัไป  
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น จกัไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๔๐] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไปแลว 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดบัไปแลว และกุศลธรรม 
ก็ยอมดับไป  
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        [๒๔๑] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป 
แลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ 
แหงกุศลวปิปยุตตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้  
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ เคยดับไปแลว และ 
กุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไป 
แลว และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๔๓] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ 
        [๒๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอม 
ดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น เคยดับไปแลว  
และกุศลธรรมก็ยอมดับไป  
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        [๒๔๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยตุตจิต และอสัญญสัตว  เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๔๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอพัยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นยอมดับไปก็หาไม ในภงัคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไป 
        ไมมี 
        [๒๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลวหรือ  
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        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไป 
        ไมมี 
        [๒๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไป 
        ไมมี 
        [๒๕๐] กศุลธรรมในภูมิใด ยอมไมดบัไป ฯลฯ 
        [๒๕๑] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจติ ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคย 
ดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต 
เปนไปอยู และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๕๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลวกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมไมดบัไป 
        ถูกแลว 
        [๒๕๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้นในภูมินัน้ ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ผูเขาถึงช้ัน 
สุทธาวาส ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลวอกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมไมดบัไป 
        ถูกแลว 
        [๒๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดบัไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้  
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวนอกน้ี ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล  
และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรม 
ก็ยอมดับไป 
        [๒๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดบัไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ  
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แหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ จักดับไป และกุศลธรรม 
ก็ยอมดับไป 
        [๒๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และ 
อกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๕๗] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ 
        [๒๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นยอมดับไป แตอกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จกัดบัไปก็หาไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี้  
ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล และอกุศลธรรม ก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กศุลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น ยอมดบัไป 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตตจิต จกัดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ยอมดับไปกห็าไม  
ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรม ก็ยอม 
ดับไป 
        [๒๕๙] กศุลธรรมของสัตวใด ในภมิูใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกศุลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น ยอมดบัไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น จัก 
ดับไป และกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๖๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือ อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภมิูใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้นยอมดับไป 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต จักดบัไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ยอม 
ดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จกัดบัไป  
และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป 
        [๒๖๑] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ 
ไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจติในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ  และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต 
ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอมไมดับไป และ 
อกุศลธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดับไป 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จกัไมดับไปสัตวเหลาใด 
จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด ในภังคขณะแหงจตินั้นอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น จกัไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปกห็าไม อกุศลธรรมของสัตว  
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เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคผูเปนพระอรหนัต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ใน 
ลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจตินั้น จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        [๒๖๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดบั 
ไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจติในภังคขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้  
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดบัไป และ 
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไปแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ 
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบัไป และ 
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
ดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๖๔] กศุลธรรมในภูมิใด ยอมไมดบัไป ฯลฯ 
        [๒๖๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป  แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น จักไม 
ดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปน  
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พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจติใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอม 
ไมดับไป และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
        ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ในอุปปาทขณะแหง 
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหนัต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว 
จกัไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        [๒๖๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังปวง ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตจติ และอสัญญสัตว ยอมไมดบัไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
        ถูกแลว 
        [๒๖๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
ภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป  
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        ถูกแลว 
        [๒๖๘] กศุลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับไป 
หรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต  
และผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลวแตอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น จกัดบัไปก็หาไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้นอกนี้ เคยดับไปแลว และอกศุลธรรม 
ก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป 
แลว 
        ถูกแลว 
        [๒๖๙] กศุลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับ 
ไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลวแตอัพยากตธรรม 
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี ้เคยดับไปแลว และ 
อัพยากตธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
        ถูกแลว 
        [๒๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับ 
ไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลวแตอัพยากต 
ธรรมของสัตวเหลานั้น จกัดบัไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยดับไปแลว 
และอัพยากตธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป 
แลว 
        ถูกแลว 
        [๒๗๑] กศุลธรรมในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ  
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        [๒๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคผูเปนพระอรหันต  
ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลว แตอกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้น จกัดบัไปก็หาไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔  
ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น เคยดับไปแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู  
จักดับไป แตกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ เคยดบัไปแลวกห็าไม อกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็เคย 
ดับไปแลว 
        [๒๗๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้เคยดับไปแลว แต 
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมิ 
นั้น คือสัตวนอกน้ี ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจติเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตว ก็จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลว 
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕  
จักดับไป และกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๗๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักดับไปหรือ  
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        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้เคยดับไปแลว แต 
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดบัไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจติเปนไป 
อยู และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ เคยดับไปแลวก็หาไม  
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี ้ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดบัไป  
และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว 
        [๒๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไป 
แลว 
        เคยดับไปแลว 
        [๒๗๖] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
จักไมดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลว 
        เคยดับไปแลว 
        [๒๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
จักไมดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลว 
        เคยดับไปแลว  
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        [๒๗๘] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว ฯลฯ 
        [๒๗๙] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู  
ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปนอสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักไมดบัไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด จกัไมดับไป แตกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ผูเปน 
อสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        [๒๘๐] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักไมดบัไปหรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว 
        เคยดับไปแลว 
        [๒๘๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักไมดบัไปหรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว 
        เคยดับไปแลว 
                              นิโรธวาร จบ  
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                             อุปปาทนิโรธวาร 
        [๒๘๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกดิ อกุศลธรรมของสัตวนั้น จกัดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดบั กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิด 
        หามิได 
        [๒๘๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกดิ อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิด 
        หามิได 
        [๒๘๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอมดับหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกดิ 
        หามิได 
        [๒๘๕] กุศลธรรมยอมเกิดในภูมิใด อกุศลธรรมยอมดับในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมยอมดับในภูมิใด กศุลธรรมยอมเกิดในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๒๘๖] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมยอมดับในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนในภูมิ 
นั้นกห็าไม อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิปญจโวการภมิู ยอมดับไป และ 
กุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๒๘๗] อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนในภมิูใด อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไปในภมิูใด อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนใน 
ภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู และ 
อกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๒๘๘] กุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น ยอมดบัไปหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น 
        ในภูมินัน้ ยอมเกดิข้ึน 
        หามิได 
        [๒๘๙] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        หามิได 
        [๒๙๐] อกุศลธรรมยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        หามิได 
        [๒๙๑] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกดิข้ึนแตอกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว  
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ยอมไมเกดิข้ึน ในอุปปาทขณะแหงกุศลวปิปยุตตจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และ 
อกุศลธรรมยอมไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบัไปแตกุศลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกดิข้ึนก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเขานิโรธ และ 
อสัญญสัตว ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยตุตจิต ในอุปปาทขณะแหงกศุลวิปปยุตต 
จิต และกุศลธรรม ก็ยอมไมเกิดข้ึน 
        [๒๙๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังปวงท่ีกําลังจตุิอยู ในภังคขณะแหงจติ ใน 
ปวัตติกาล ยอมไมเกิดข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบัไปก็หาไม กศุลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ใน 
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอม 
ไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปแตกุศลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกดิข้ึนก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุตจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล 
และอกุศล ยอมไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป 
        [๒๙๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังปวงที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
ปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบัไปก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลา 
นั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน 
อรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศลและอัพยากตธรรมก็ยอมไมดบัไป  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกศุลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงอกศุล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป แตอกศุลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกดิข้ึนก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลัง 
เกิดข้ึน ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภมิู ในภังคขณะแหงกุศล 
และอกุศล ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกดิข้ึน 
        [๒๙๔] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อกุศลธรรมยอมไมดับไปในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมยอมไมดับไปในภมิูใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๒๙๕] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมินั้น 
หรือ 
        ยอมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด กุศลธรรมยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ไมมี 
        [๒๙๖] อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิ 
นั้นหรือ 
        ยอมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด อกุศลธรรมยอมไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ไมมี 
        [๒๙๗] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  ยอมไมเกิดข้ึน แต 
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไป กห็าไมในอุปปาทขณะแหงกศุลวิปปยุตตจติ  
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตว  
ยอมไมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็ยอมไมดบัไป  
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        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ยอมไมดับไป แต 
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึนกห็าไม ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต 
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตว  
ยอมไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึน 
        [๒๙๘] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังปวงท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต  
ในปวัตติกาล ยอมไมเกดิข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบัไปก็หาไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมเกิดข้ึนและ 
อัพยากตธรรม ก็ยอมไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ยอมไมดับไป แต 
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึนกห็าไมอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงกุศลวปิปยุตตจิต ในปวัตติกาล  
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมเกดิข้ึน 
        [๒๙๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยูในภังคขณะแหงจติ  
ในปวัตติกาล ยอมไมเกดิข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบัไปก็หาไม  
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหง 
อกุศลวิปปยุตจิตในปวัตติกาล ยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 103 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงอกศุล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นยอมไมดับไป แต 
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึนกห็าไมอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล  
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึน 
        [๓๐๐] กศุลธรรมของสัตวใด เคยเกิดข้ึนแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป 
แลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดข้ึน 
แลว 
        ถูกแลว 
        [๓๐๑] กศุลธรรมของสัตวใด เคยเกิดข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิด 
ข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๐๒] อกศุลธรรมของสัตวใด เคยเกดิข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคย 
ดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้น เคย 
เกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๐๓] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ในภมิูใด อกุศลธรรมเคยดับไปแลว ในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อกุศลธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๓๐๔] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ในภมิูใด อัพยากตธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ใน 
ภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมเคยเกิดข้ึน 
แลว ในภูมินัน้ก็หาไม อัพยากตธรรมในภมิูนั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว 
และกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๐๕] อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ใน 
ภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลวแตอกุศลธรรม ในภูมินัน้ 
เคยเกดิข้ึนแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภมิูนั้นซ่ึงเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไป 
แลว และอกุศลธรรมก็เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๐๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงท่ี ๒ 
เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ เคยเกิดข้ึนแลวกห็าไม  
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว 
และกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลว  
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        [๓๐๗] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยเกดิข้ึนแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจติเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ เคยเกิดข้ึน 
แลวกห็าไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ 
เคยดับไปแลวและกุศลธรรมก็เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๐๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ เคยเกดิข้ึนแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจติเปนไป 
อยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ เคยเกิดข้ึนแลว 
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ 
เคยดับไปแลวและอกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๐๙] กศุลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกดิข้ึนแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลวหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        ไมมี 
        [๓๑๐] กศุลธรรมของสัตวใดไมเคยเกดิข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวใด 
ไมเคยดับไปแลวหรือ  
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        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        ไมมี 
        [๓๑๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        ไมมี 
        [๓๑๒] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลว  
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด กุศลธรรมไมเคยเกดิข้ึนแลว  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๓๑๓] กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยดับไปแลว  
ในภูมินั้นหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กศุลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว  
ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๓๑๔] อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเคยดับไป 
แลว ในภูมินัน้หรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึน 
แลว ในภูมินัน้  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 107 
        ไมมี 
        [๓๑๕] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดข้ึนแลวอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงท่ี ๒ 
เปนไปอยู ไมเคยเกิดข้ึนแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ไมเคยดับไปแลวกห็าไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส และอสัญญสัตว  
ไมเคยเกดิข้ึนแลวและอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๑๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ? 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู  
และอสัญญสัตว ไมเคยเกดิข้ึนแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไป 
แลวกห็าไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยเกิดข้ึน 
แลว และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว กุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๑๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกดิข้ึนแลว อัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู  
และอสัญญสัตว ไมเคยเกดิข้ึนแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไป 
แลวกห็าไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยเกิดข้ึน 
แลว และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลว 
        ถูกแลว  
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        [๓๑๘] กศุลธรรมของสัตวใด จักเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้นจกัดับไปหรือ 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
จักเกดิข้ึน แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
นอกนี้ จกัเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จกัเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๑๙] กศุลธรรมของสัตวใด จักเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้นจักดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักเกดิข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และ 
พระอรหันต จกัดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้จักเกิดข้ึนกห็าไม อัพยากตธรรมของ 
สัตวเหลานั้น นอกนี้ จกัดับไป และกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๐] อกุศลธรรมของสัตวใด จกัเกดิข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้นจักดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และ 
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใดจกัดับไป แตอกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น จกัเกดิไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ นอกนี้ จักดบัไป และอกุศลธรรม 
ก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๑] กศุลธรรมจักเกิดข้ึน ในภูมิใด อกุศลธรรมจักดับไปในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับ ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๓๒๒] กุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมจักดับไปในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อัพยากตธรรมจกัดับไป ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น 
        อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมในภูมินัน้จัก 
เกิดข้ึนก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ จักดบัไป และ 
กุศลธรรมก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๓] อกุศลธรรมจักเกิดข้ึนในภูมิใด อัพยากตธรรมจักดับไปในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        อัพยากตธรรมในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมในภูมินั้น จกั 
เกิดข้ึนก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซ่ึงเปนจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ จักดับไป และ 
อกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้น จกัเกิดข้ึน แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักเกิดข้ึน และอกุศลธรรม 
ก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กศุลธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภมิูนั้น จักเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๒๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ใน 
ภูมินั้น จักดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  
พระอรหันต และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จกัเกิดข้ึน  
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ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕  
และกุศลธรรมก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
พระอรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดและอสัญญสัตว จักดบัไป แต 
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจกัเกิดข้ึนก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ จกัดับไป และอกุศลธรรม ก็จักเกิดข้ึน 
        [๓๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จกัไมเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไมเกิดข้ึน 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลา 
นั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกดิข้ึนก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลา 
นั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหันต  จกัไมดบัไป กุศลธรรมและ 
อกุศลธรรมก็จักไมเกดิข้ึน 
        [๓๒๘] กุศลธรรมของสัตวใด จกัไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไมดับ 
ไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและพระอรหันต  
จักไมเกิดข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดบัไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  จักไมเกิดข้ึนและอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
เกิดข้ึน  
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        ถูกแลว 
        [๓๒๙] อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคพระอรหันต  
ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตวเหลา 
นั้น จกัไมดับไปก็หาไม ในภงัคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จกัไมเกิดข้ึน  
และอัพยากตธรรมก็จักไมดบัไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
เกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๓๐] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึน ในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมดับไป ในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน ในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๓๓๑] กศุลธรรมจักไมเกิดข้ึน ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมินั้น 
หรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมดับไป ในภูมิใด กุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๓๓๒] อกุศลธรรมจักไมเกิดข้ึน ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไมดบัไป ในภูมิ 
นั้นหรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมจกัไมดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรมจักไมเกดิข้ึน ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๓๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกดิข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมเกิดข้ึน 
        สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลา 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไป แตกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น จกัไมเกดิข้ึนกห็าไม  
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระอรหันต  
และอสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็จักไมเกิดข้ึน 
        [๓๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกดิข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
พระอรหันต และอสัญญสัตว จักไมเกิดข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จัก 
ไมดับไปกห็าไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจติกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จกัไมเกดิข้ึน 
และอัพยากตธรรม ก็จักไมดบัไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกดิข้ึนอัพยากตธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค  
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใดและอสัญญสัตว จักไมเกิดข้ึน  
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น จกัไมเกดิข้ึน และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภมิูใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๓๖] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยดับไป 
แลวหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
เกิดข้ึน 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้  
ยอมเกดิข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และ 
กุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกดิข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดับ 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
เกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตกุศลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคย 
ดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๓๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น เคยดบั 
ไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
เกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลวแตอกศุลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ เคย 
ดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน  
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        [๓๓๙] กศุลธรรมยอมเกิดข้ึน ในภูมิใด ฯลฯ 
        [๓๔๐] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกดิข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภมิูนั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมเกิดข้ึน 
ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ เคยดับไปแลว 
และกุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึน 
        [๓๔๑] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกดิข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้นเคยดบัไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ เคย 
ดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกดิข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลวอกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว  
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เหลานั้น ในภมิูนั้น ยอมเกิดข้ึนก็หาไมในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๔๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิด อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมเกิดข้ึน 
        ไมมี 
        [๓๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
ดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอม 
ไมเกิดข้ึน 
        ไมมี 
        [๓๔๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ไม 
เคยดับไปแลวหรือ 
        เคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ยอมไมเกดิข้ึน 
        ไมมี 
        [๓๔๖] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึน ในภมิูใด ฯลฯ 
        [๓๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต ยอมไมเกดิข้ึน  แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น  
ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ใน 
เม่ือทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว  
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        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลวกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวกห็าไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ผูกําลังเขาถึง 
ช้ันสุทธาวาส ยอมไมเกดิข้ึน และอัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว กุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ไมเคยดบัไปแลวกห็าไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูกําลังเขาถึง 
ช้ันสุทธาวาส ยอมไมเกดิข้ึน  และอัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดบัไปแลว อกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๕๐] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับ 
ไปหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจตินั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมเกิดข้ึน แตอกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้  
ยอมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมก็จักดับไป  
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        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวจักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไป และ 
กุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๕๑] กศุลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จักดับไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกดิข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภงัคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไปแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และ 
กุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๕๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกัดบัไป 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาท 
ขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไปแตอกศุลธรรมของสัตว 
เหลานั้น ยอมเกิดข้ึนกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศลอัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้จัก 
ดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๕๓] กุศลธรรมยอมเกิดข้ึน ในภูมิใด ฯลฯ 
        [๓๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจตินั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ยอมเกิดข้ึน แต  
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อกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จกัดับไปกห็าไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล กศุลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้นอกนี้ ยอมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กศุลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ยอมเกิดข้ึน 
ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไป และ 
กุศลธรรมก็ยอมเกดิข้ึน 
        [๓๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต และอสัญญสัตว จักดับไปแตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน 
        [๓๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัดบัไปหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว จักดบัไปแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึนก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ จัก 
ดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดข้ึน  
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        [๓๕๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตจติ ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงอรหตัมรรค พระอรหันตผู 
จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด ยอมไมเกดิข้ึน และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจตินั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักไมดบัไป แตกุศลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ยอมไมเกดิข้ึนก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภงัคขณะแหงอรหัตมรรค 
พระอรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงพระอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น จกั 
ไมดับไปและกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดข้ึน 
        [๓๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกัไม 
ดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหง 
กุศลวิปปยุตจติ ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวยอมไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น จกัไมดับไปกห็าไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน และอัพยากตธรรมกจ็ักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๕๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดข้ึน อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกัไม 
ดับไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
แหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานโิรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตว  
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เหลานั้น จกัไมดับไปกห็าไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ยอมไม 
เกิดข้ึน และอัพยากตธรรมกจ็ักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๖๐] กศุลธรรมยอมไมเกิดข้ึน ในภมิูใด ฯลฯ 
        [๓๖๑] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต ยอมไมเกดิข้ึน แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น  
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระ 
อรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และ 
อสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนและอกุศลธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภมิูนั้น ยอมไมเกิดข้ึน 
        ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจกัไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรคในลําดับแหง 
จิตใด ในอุปปาทขณะแหงจตินั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ จักไมดับไป แต 
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึนกห็าไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรคพระอรหันต ผูท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับ 
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว จักไมดับไป และกศุลธรรมก็ยอมไม 
เกิดข้ึน 
        [๓๖๒] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น จกัไมดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยตุจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึน แตอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น จักไมดบัไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไป กุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมเกดิข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึนอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักไมดบัไปหรือ 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดข้ึนแตอัพยากตธรรมของสัตว 
เหลานั้น จกัไมดับไปกห็าไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ ยอมไมเกดิข้ึน 
        ถูกแลว 
        [๓๖๔] กศุลธรรมของสัตวใด เคยเกิดข้ึนแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น จักดับ 
ไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคพระอรหันต ผู 
จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจติใด เคยเกิดข้ึนแลวแตอกุศลธรรมของสัตวเหลานัน้ 
จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็จัก 
ดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๖๕] กศุลธรรมของสัตวใด เคยเกิดข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกัดับ 
ไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดข้ึนแลวแตอัพยากตธรรม 
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี ้เคยเกดิข้ึนแลว และ 
อัพยากตธรรม ก็จักดับไป  
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        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิด 
ข้ึนแลว 
        ถูกแลว 
        [๓๖๖] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยเกดิข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกั 
ดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดข้ึนแลวแตอัพยากต 
ธรรมของสัตวเหลานั้น จกัดบัไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยเกดิข้ึนแลว 
และอัพยากตธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดข้ึน 
แลว 
        ถูกแลว 
        [๓๖๗] กศุลธรรมเคยเกิดข้ึนแลว ในภมิูใด ฯลฯ 
        [๓๖๘] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอกุศลธรรมของสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ จักดับไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระ 
อรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยเกดิข้ึนแลว แตอกศุลธรรมของ 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จกัดบัไปก็หาไม กศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตว 
นอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยเกดิข้ึนแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กศุลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป 
อยู จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ เคยเกดิข้ึนแลวก็หาไม อกุศลธรรม 
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวนอกนี ้ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดบัไป และกุศลธรรม 
ก็เคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๖๙] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักดับไปหรือ  
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        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้เคยเกิดข้ึนแลว  
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ จักดับไปก็หาไมกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕เคยเกดิข้ึนแลว และอัพยากตธรรมก็จกั 
ดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุตยิจิตเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตว จักดบัไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕  
จักดับไป และกุศลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักดับไปหรือ 
        ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ เคยเกิดข้ึนแลว  
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้จักดับไปกห็าไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยเกดิข้ึนแลว และอัพยากตธรรมกจ็ัก 
ดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
        อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุตยิจิตเปน 
ไปอยู และอสัญญสัตวจักดบัไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยเกิดข้ึนแลว 
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จัก 
ดับไป และอกศุลธรรมก็เคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๗๑] กศุลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดข้ึนแลว อกศุลธรรมของสัตวนั้น จักไม 
ดับไปหรือ 
        ไมมี  
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        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น จกั 
ไมดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๗๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดข้ึนแลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น  
จักไมดับไปหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จกัไมดับไป อกุศลธรรมของสัตวนั้น ไมเคย 
เกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๗๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด ฯลฯ 
        [๓๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกดิข้ึนแลวอกุศลธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จักไมดบัไปหรือ 
        กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไป 
อยู ไมเคยเกิดข้ึนแลว แตอกศุลธรรมของสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้จักไมดับไปก็หาไม  
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตวไมเคยเกดิข้ึนแลว และอกุศลธรรม  
ก็จักไมดับไป 
        หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระ 
อรหันต ผูจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดจักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตว  
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เหลานั้น ในภมิูนั้น ไมเคยเกดิข้ึนแลวก็หาไมอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
คืออสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๓๗๖] กศุลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรมของ 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น จกัไมดบัไปหรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปกุศลธรรมของสัตวนั้น  
ในภูมินั้น ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๓๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดข้ึนแลวอัพยากตธรรม 
ของสัตวนั้น ในภูมินัน้ จักไมดับไปหรือ 
        จักดับไป 
        หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไปอกุศลธรรมของสัตวนั้น 
ในภูมินั้น ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
                           อุปปาทนิโรธวาร จบ 
                              ปวัตติวาร จบ 
                               ภาวนาวาร 
        [๓๗๘] บุคคลใดเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นละอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา บุคคลใดละอกุศลธรรม บุคคลนั้นเจริญกุศลธรรม 
        ถูกแลว 
        บุคคลใดไมเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นไมละอกุศลธรรมหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา บุคคลใดไมละอกุศลธรรม บุคคลนั้นไมเจริญกุศลธรรม 
        ถูกแลว ฯลฯ 
                             ภาวนาวาร จบ 
                              ธรรมยมก จบ  
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                               อินทริยยมก 
                               ปณณัตติวาร 
        [๓๗๙] อินทรีย ๒๒ คือ 
        ๑. จักขุนทรีย 
        ๒. โสตินทรีย 
        ๓. ฆานินทรีย 
        ๔. ชิวหนิทรีย 
        ๕. กายินทรีย 
        ๖. มนินทรีย 
        ๗. อิตถินทรีย 
        ๘. ปุริสินทรีย 
        ๙. ชีวิตินทรีย 
        ๑๐. สุขินทรีย 
        ๑๑. ทุกขินทรีย 
        ๑๒. โสมนัสสินทรีย 
        ๑๓. โทมนัสสินทรีย 
        ๑๔. อุเปกขินทรีย 
        ๑๕. สัทธินทรีย 
        ๑๖. วิริยนิทรีย 
        ๑๗. สตินทรีย 
        ๑๘. สมาธินทรีย 
        ๑๙. ปญญินทรีย 
        ๒๐. อนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        ๒๑. อัญญินทรีย 
        ๒๒. อัญญาตาวินทรีย  
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                                อุทเทส 
        [๓๘๐] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ จกัขุนทรีย เรียกวาจักขุหรือ 
        โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ โสตินทรีย เรียกวาโสตะหรือ 
        ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ 
        ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ 
        กาย เรียกวากายินทรียหรือ กายินทรีย เรียกวากายหรือ 
        มโนเรียกวามนินทรียหรือ มนินทรีย เรียกวามโนหรือ 
        อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ 
        ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ 
        ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ 
        สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ 
        ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ 
        โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ โสมนัสสินทรีย เรียกวาโสมนัสหรือ 
        โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนสัหรือ 
        อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ 
        สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ 
        วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ วิริยนิทรีย เรียกวาวิริยะหรือ 
        สติ เรียกวาสตินทรียหรือ สตินทรีย เรียกวาสตหิรือ 
        สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ 
        ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อนญัญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ 
        อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอัญญาตาวีหรือ 
        [๓๘๑] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชจกัขุนทรีย ไมเรียกวาจักขุหรือ  
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        ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวาโสตะหรือ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวาฆานะหรือ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวาชิวหาหรือ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ ไมใชกายนิทรีย ไมเรียกวากายหรือ 
        ไมใชใจ ไมเรียกวามนนิทรียหรือ ไมใชมนินทรีย ไมเรียกวาใจหรือ 
        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถีหรือ 
        ไมใชบุรุษ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ ไมใชปุริสินทรีย ไมเรียกวาบุรุษหรือ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ ไมใชชีวิตนิทรีย ไมเรียกวาชีวิตหรือ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชสุขินทรีย ไมเรียกวาสุขหรือ 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวาทุกขหรือ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชโสมนัสสินทรียไมเรียกวา 
โสมนัสหรือ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชโทมนัสสินทรียไมเรียกวา 
โทมนัสหรือ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ ไมใชอุเปกขินทรียไมเรียกวาอุเบกขาหรือ 
        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวาสัทธาหรือ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวริิยินทรียหรือ ไมใชวิริยินทรีย ไมเรียกวาวริิยะหรือ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวาสติหรือ 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวาสมาธิหรือ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวาปญญาหรือ 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือไมใชอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวาอัญญะหรือ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ ไมใชอัญญาตาวนิทรียไมเรียกวา 
อัญญาตาวีหรือ  
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        [๓๘๒] จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายนิทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
        โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
        ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        กาย เรียกวากายินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        มโน เรียกวามนนิทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย 
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย  
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย  
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ  
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        สติ เรียกวาสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย  
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย  
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อินทรีย  เรียกวา 
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย  
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือฯลฯ อินทรีย 
เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        [๓๘๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรียไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวตินิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ  
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        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนญัญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชบุรุษ ไมเรียกวา ปุริสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย 
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวริิยินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือไมใชอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ ไมใชอินทรียไมเรียกวาจักขุนทรีย 
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        [๓๘๔] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ  
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        ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        กาย เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ 
        มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนนิทรียหรือ 
        อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        สุข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        สติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
หรือ 
        อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        [๓๘๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานนิทรียหรือ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ 
        ไมใชใจ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ  
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        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย  ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนญัญา 
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        [๓๘๖] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวา โสตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานนิทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนนิทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ  
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        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตญัญัสสามีตินทรียหรือ 
        จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ 
        โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        กาย เรียกวาอินทรียหรือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สุข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรียเรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย เรียกวา 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯอินทรีย  
เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        [๓๘๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ         
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
หรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ  
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรียไมเรียกวา 
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ ฯลฯ 
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
                             อุทเทสวาร จบ 
                               นิทเทสวาร 
        [๓๘๘] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        จักขุนทรีย เรียกวาจกัขุหรือ 
        ถูกแลว 
        โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ  
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        ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสตดวย  
เรียกวาโสตินทรียดวย 
        โสตินทรีย เรียกวาโสตหรือ 
        ถูกแลว 
        ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ 
        ถูกแลว 
        ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ 
        ถูกแลว 
        กาย เรียกวากายินทรียหรือ 
        เวนกายินทรียเสีย กายท่ีเหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายินทรียกายินทรีย เรียกวา 
กายดวย เรียกวากายินทรียดวย 
        กายินทรีย เรียกวากายหรือ 
        ถูกแลว 
        มโน เรียกวามนนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        มนินทรีย เรียกวามโนหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๘๙] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        หามิได 
        อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ 
        หามิได 
        ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ  
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        หามิได 
        ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ 
        หามิได 
        ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๐] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ 
        ถูกแลว 
        ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ 
        ถูกแลว 
        โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        โสมนัสสินทรีย เรียกวาโสมนัสหรือ 
        ถูกแลว 
        โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนัสหรือ 
        ถูกแลว 
        อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาท่ีเหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย อุเปกขินทรีย 
เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย  
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        อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๑] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ 
        ถูกแลว 
        วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        วิริยนิทรีย เรียกวาวิริยะหรือ 
        ถูกแลว 
        สติ เรียกวาสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        สตินทรีย เรียกวาสติหรือ 
        ถูกแลว 
        สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ 
        ถูกแลว 
        ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๒] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ 
        ถูกแลว  
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        อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ 
        ถูกแลว 
        อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอัญญาตาวีหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุนทรีย ไมเรียกวาจกัขุหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย เรียกวาจกัขุ เวนจักขุและจักขุนทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุ ท้ังไมเรียกวาจักขุนทรีย 
        ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวาโสตะหรือ 
        ทิพพโสต ตัณหาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย เรียกวาโสต เวนโสตและโสตินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสต ท้ังไมเรียกวาโสตินทรีย 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวาฆานะหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวาชิวหาหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกายนิทรีย ไมเรียกวากายหรือ 
        ถูกแลว 
        เวนกายินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวากายนิทรีย เรียกวากายเวนกายและ 
กายินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวากายท้ังไมเรียกวากายินทรีย 
        ไมใชใจ ไมเรียกวามนนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชมนนิทรีย ไมเรียกวาใจหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถี ท้ังไมเรียกวาอิตถินทรีย 
        ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถีหรือ 
        อิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรีย เรียกวาอิตถี เวนอิตถี และอิตถินทรียเสียอินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถี ท้ังไมเรียกวาอิตถินทรีย 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะ และปุริสินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะ ท้ังไมเรียกวาปุริสินทรีย 
        ไมใชปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะหรือ 
        ปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะ เวนปุริสะ และปุริสินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะ ท้ังไมเรียกวาปุริสินทรีย 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชชีวติินทรีย ไมเรียกวาชีวิตหรือ  
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        ถูกแลว 
        [๓๙๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสุขินทรีย ไมเรียกวาสุขหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวาทุกขหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโสมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโทมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอุเปกขินทรีย ไมเรียกวาอุเบกขาหรือ 
        เวนอุเปกขินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขา เวน 
อุเบกขาและอุเปกขินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาท้ังไมเรียกวาอุเปกขินทรีย 
        [๓๙๖] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวาสัทธาหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวริิยินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชวิริยนิทรีย ไมเรียกวาวิริยะหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวาสติหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวาสมาธิหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวาปญญาหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวาอัญญะหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอัญญาตาวินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวีหรือ 
        ถูกแลว 
        [๓๙๘] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียทีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวา โสตินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจกัขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาฆานนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจกัขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย  
เรียกจกัขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวากายนิทรียหรือ 
        กายินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวากายนิทรีย  
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        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจกัขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจักขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ 
        มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวามนนิทรีย 
        [๓๙๙] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาอิตถินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาปุริสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาชีวตินิทรีย 
        [๔๐๐] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย  
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        อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาสุขินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาทุกขินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ  
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        อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย 
        [๔๐๑] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาวิริยนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาสตนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย  
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        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย 
        [๔๐๒] จกัขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย  
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียดวย 
อินทรียท่ีเหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุดวย 
เรียกวาจักขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย 
        จักขุ เรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรียเรียกวาจกัขุ 
ดวย เรียกวาจกัขุนทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๓] โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสต 
ดวย เรียกวาโสตินทรียดวย  
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        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        โสต เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรียเรียกวาโสต 
ดวย เรียกวาโสตินทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๔] ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๕] ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๖] กาย เรียกวากายนิทรียหรือ 
        เวนกายินทรีย กายท่ีเหลือ ไมเรียกวากายินทรีย กายนิทรีย เรียกวากายดวย เรียก 
วากายินทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        กาย เรียกวากายินทรียหรือ 
        เวนกายินทรีย กายท่ีเหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายนิทรีย กายินทรียเรียกวากาย 
ดวย เรียกวากายินทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๗] ใจ เรียกวามนนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ใจ เรียกวามนินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย  
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        [๔๐๘] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกจกัขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๐๙] ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๑๐] ชีวิต เรียกวาชีวติินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๑๑] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาท่ีเหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย  
อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย  เรียกวาอุเปกขินทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย 
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาท่ีเหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย  
อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๑๒] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 157 
        วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        สติ เรียกวาสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๑๓] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย 
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย 
        [๔๑๔] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๑๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 159 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๑๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๑๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๑๘] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจกัขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๑๙] ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโสต ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๐] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๑] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๒] ไมใชกาย ไมเรียกวากายนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๓] ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถี และอิตถินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอิตถินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอิตถินทรียดวย  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๕] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะและปุริสินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุริสินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสินทรีย เวนปุริสะและปุริสินทรียเสีย อินทรีย 
ท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุริสินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๖] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๘] ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๒๙] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๐] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        [๔๓๑] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๒] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๓] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวริิยินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๔] ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาสตนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๕] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๖] ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๓๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ  
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        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๘] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๓๙] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวนิทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๔๐] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย 
        โสต เรียกวาอินทรียหรือ  
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        โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตน้ันเรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียดวยโสตท่ีเหลือ 
ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาโสตินทรีย 
        ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาฆานนิทรีย 
        ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย 
        กาย เรียกวาอินทรียหรือ 
        กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียดวยกายท่ีเหลือ 
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวากายนิทรียหรือ 
        กายินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย 
        ใจ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ 
        มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวามนนิทรีย  
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        [๔๔๑] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย 
        ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย 
        ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรีย 
        [๔๔๒] สุข เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรีย 
        ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย  
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        โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย 
        โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย 
        อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ 
        อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียดวย  
อุเบกขาท่ีเหลือ ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย 
        [๔๔๓] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย 
        วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย  
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        สติ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย 
        สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย 
        ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย 
        [๔๔๔] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ดวย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย 
        อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๔๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนจักขุเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจกัขุและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจกัขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโสตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนฆานะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาฆานะ เรียกวาอินทรีย เวนฆานะและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชิวหาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนมนะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๔๖] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอิตถีเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนปุริสะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรีย เวนปุริสะและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชีวิตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๔๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสุขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนทุกขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโสมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเวนโสมนัส 
และอินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวยไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโทมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเวนโทมนัส 
และอินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนสัดวยไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา 
และอินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๔๘] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสัทธาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธาและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนวิริยะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิริยะและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรีย 
ท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสตดิวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสมาธิเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนปญญาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรียเวนปญญาและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญาดวยไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๔๙]  ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา 
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียท้ังหลายเสียอินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญา 
ตัญญัสสามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ 
อินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวยไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียท่ีเหลือไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน 
อัญญาตาวีและอินทรียท้ังหลายเสีย อินทรียท่ีเหลือไมเรียกวาอัญญาตาวดีวยไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๕๐] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ 
        โสตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาฆานนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาชิวหนิทรียหรือ 
        ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวากายนิทรียหรือ 
        กายินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย  
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        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ 
        มนินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวามนนิทรีย 
        [๔๕๑] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ 
        อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาอิตถินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ 
        ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปุริสินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาปุริสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ 
        ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาชีวิตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาชีวตินิทรีย  
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        [๔๕๒] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ 
        สุขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสุขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาสุขินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ 
        ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาทุกขินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ 
        โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ 
        โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ 
        อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย 
        [๔๕๓] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ 
        สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาสัทธินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาวิริยนิทรียหรือ 
        วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาวิริยินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาวิริยนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ 
        สตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาสตนิทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ 
        สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ 
        ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย 
        [๔๕๔] จกัขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 180 
        อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียดวย 
อินทรียท่ีเหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือ เรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๕๕] โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตน้ัน เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียดวย โสตท่ีเหลือ 
เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตน้ัน เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียดวย โสตท่ีเหลือ 
เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย  
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        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๕๖] ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๕๗] ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๕๘] กาย เรียกวากายินทรียหรือ 
        กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียดวย กายท่ีเหลือ 
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย  
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        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        กาย เรียกวาอินทรียหรือ 
        กายใด เรียกวาอินทรีย กายนัน้ เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียดวยกายท่ีเหลือ  
เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๕๙] มนะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        มนะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๖๐] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได  
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        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๖๑] ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        หามิได 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ  
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๖๒] ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรียเรียกวา อัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๖๓] สุข เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ  
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        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        สุข เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ 
        อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียดวย 
อุเบกขาท่ีเหลือ ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ 
        อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานัน้ เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอินทรียดวย 
อุเบกขาท่ีเหลือ ไมเรียกวาอินทรีย 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        [๔๖๔] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ  
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        ถูกแลว ฯลฯ 
        วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        สติ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๖๕] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย 
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวยอินทรียท่ีเหลือ 
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย 
        อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวาอินทรีย  
ไมเรียกวาจกัขุนทรีย ฯลฯ 
        อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียท่ีเหลือเรียกวา 
อินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย 
        [๔๖๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนจักขุเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจกัขุและอินทรียเสีย 
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจกัขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนจักขุเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจกัขุและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนจักขุเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจกัขุและอินทรียเสีย 
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาจกัขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๖๗] ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโสตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ  
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        เวนโสตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและอินทรียเสีย 
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๖๘] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนฆานะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาฆานะ  เรียกวาอินทรียเวนฆานะและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนฆานะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๖๙] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชิวหาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชิวหาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวนชิวหาและอินทรียเสีย 
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๐] ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ  
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        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๑] ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนมนะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนมนะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๒] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอิตถีเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอิตถีเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถีและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๓] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ  
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        เวนปุริสะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรียเวนปุริสะและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนปุริสะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรียเวนปุริสะและอินทรีย 
เสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๔] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชีวิตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรียเสีย 
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวิตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชชีวติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนชีวิตเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวิต เรียกวาอินทรีย เวนชีวิตและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาชีวิตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสุขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสุขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๗๖] ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนทุกขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนทุกขเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกขและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๗] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโสมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเวนโสมนัส 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโสมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรียเวนโสมนัส 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๗๘] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโทมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเวนโทมนัสและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนโทมนัสเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรียเวนโทมนัส 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๔๗๙] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรียเวนอุเบกขา 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๐] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสัทธาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธา 
และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสัทธาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธาและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        [๔๘๑] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนวิริยะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิริยะและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนวิริยะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะ เรียกวาอินทรีย เวนวิริยะและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๒] ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและอินทรียเสีย  
อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๓] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสมาธิเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ  
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        ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนสมาธิเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวนสมาธิและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๔] ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนปญญาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรียเวนปญญาและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนปญญาเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรีย เวนปญญาและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๕] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา 
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติ และอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือไมเรียกวาอนัญญาตัญญัส 
สามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอนญัญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวา 
อินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัส 
สามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย  
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        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๖] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญะเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรียเวนอัญญะและ 
อินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๔๘๗] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน 
อัญญาตาวีและอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ 
        เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรียเวน 
อัญญาตาวีและอินทรียเสีย อินทรียท่ีเหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย 
        ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
                              นิทเทสวาร จบ 
                             ปณณัตติวาร จบ  
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                               ปวัตติวาร 
        [๔๘๘] จกัขุนทรีย เกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสตินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนและโสตินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจักขุ มีโสตะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตโสตะ ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสตินทรียยอมเกดิข้ึนและจักขุนทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๘๙] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตจักขุ ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
ฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนและฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตจักขุ มีแตฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ฆานินทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตฆานะ ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนและจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตฆานะ มีแตจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๐] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตจักขุ ไมใชอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
อิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีแตจักขุ เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี มีแตจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๔๙๑] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีแตจักขุ ไมใชปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีแตจักขุ เปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ซ่ึงเปนปุริสะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ซ่ึงเปนปุริสะ มีแตจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๒] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยูแตจกัขุนทรีย 
จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียยอมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ซ่ึงมีแตจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๓] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีจักขุ เวนโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
โสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก ็
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัสท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๔๙๔] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีจักขุ เวนอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
อุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา มีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๕] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีจักขุ เปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนและสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจักขุ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ไมมีจกัขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรีย จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๖] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีจักขุ ปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจักขุ ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญาไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ผูประกอบดวยปญญามีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๗] จกัขุนทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต ไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและจกัขุนทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๘] ฆานินทรียเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ซ่ึงมีฆานะ ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
อิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีฆานะ เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
ฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนและฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๔๙๙] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรีย ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีฆานะ เปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ ไมมีฆานะท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู แต 
ฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียยอมเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะ มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๐] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรีย 
จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียยอมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ซ่ึงมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๑] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ เวนโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
โสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส ไมมีฆานะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
แตฆานินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีโสมนัสมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๒] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ เวนอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
อุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรีย ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรีย จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานนิทรียก ็
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๓] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ เปนอเหตุกสัตวท่ีเกิดขึ้นอยู  
แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีฆานะ เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ไมมีฆานะท่ีกําลังเกดิข้ึน 
อยู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และฆานนิทรียก ็
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๔] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ ปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีฆานะ ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แต 
ฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๖] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ปุริสินทรีย ยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        หามิได 
        [๕๐๗] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรีย 
จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียยอมเกดิข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๐๘] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี เวนโสมนัสท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู แต 
โสมนัสสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถีมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส ไมเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัสเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๕๐๙] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี เวนอุเบกขาท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ไมเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๐] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ไมเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๑] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน แกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอิตถี ปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถีประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา เปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๕๑๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม มนินทรียยอม เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๓] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแต 
ปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๕๑๔] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ เวนโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนสั 
สินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะไมมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีโสมนัสเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๕] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ เวนอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา เปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๕๑๖] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ เปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๗] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ ปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะ ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา ซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๑๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนสั ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
แหงโสมนัสวปิปยุตจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวตัติกาล 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๒๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
แหงอุเบกขาวปิปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ชีวติินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจติ ในปวตัติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๒๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๕๒๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยตุจิต ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๒๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแตมนนิทรียจะ 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ซ่ึงมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๒๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        หามิได 
        [๕๒๕] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส เปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนสั ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แต 
สัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวย 
โสมนัส ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล  
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        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว เวนโสมนัสท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาปราศจากโสมนัสในปวัตติกาล แต 
โสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนสัสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบ 
ดวยศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล 
        [๕๒๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัสปราศจากปญญาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนสั ปราศจากปญญาในปวัตติกาล แต 
ปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก ็
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา เวนโสมนัส ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แต 
โสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปญญินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนสัสินทรียก็ 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา มีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล 
        [๕๒๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต เวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวตัติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม มนินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนสัสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล  
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        [๕๒๘] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา เปนอเหตุกสัตวท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากศรัทธาในปวัตติกาล แต 
สัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหง 
จิตท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขา และสัมปยุตดวยศรัทธา ในปวตัติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว เวนอุเบกขาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แต 
อุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึง 
เปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีประกอบดวยศรัทธา  
และประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล 
        [๕๒๙] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูมีอุเปกขา ปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากปญญาในปวัตติกาล แตปญญินทรีย 
จะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และปญญินทรียกย็อมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ผูมีอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ี 
ประกอบดวยอุเบกขาสัมปยตุดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ผูประกอบดวยปญญา เวนอุเบกขาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แต 
อุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูประกอบดวยปญญามีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหง 
จิตท่ีประกอบดวยปญญา สัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล  
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        [๕๓๐] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูมีจิต เวนอุเบกขา ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูมี 
อุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล 
        [๕๓๑] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวปราศจากปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แต 
ปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูเปนสเหตุกสัตวประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาสัมปยุตดวยญาณ ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๓๒] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต เปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ก็หาไม มนินทรียยอมเกดิข้ึนและสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ในปวตัติกาล 
        [๕๓๓] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีจิต ปราศจากปญญาท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ก็หาไม มนินทรียยอมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        [๕๓๔] จกัขุนทรียเกิดข้ึนในภูมิใด โสตินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๕๓๕] จักขุนทรียเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนในภูมินัน้ก ็
หาไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นคือกามาวจรภูมิ 
        หรือวา ฆานินทรียเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๕๓๖] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนในภูมินัน้ก ็
หาไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นคือกามาวจรภูมิ 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๓๗] จักขุนทรียเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้  
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        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิแตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึน  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือปญจโว 
การภูมิ 
        [๕๓๘] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๓๙] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ แตจักขุนทรียจะเกิดข้ึนในภูมินั้น 
ก็หาไม อุเปกขินทรีย ยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือในปญจโว 
การภูมิ 
        [๕๔๐] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตจักขุนทรียจะเกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม 
มนินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนในภูมินัน้คือปญจโวการภูมิ 
        [๕๔๑] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย ยอมเกดิข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรีย ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๔๒] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรีย ยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น  
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        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือกามาวจรภูมิ 
        [๕๔๓] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภมิู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือในกามาวจรภูมิ 
        [๕๔๔] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกดิ 
ข้ึนในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานนิทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ 
กามาวจรภูมิ 
        [๕๔๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ 
        [๕๔๖] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว ฯลฯ  
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        [๕๔๗] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิด 
ข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือกามา 
วจรภูมิ 
        [๕๔๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภมิู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนในภูมิ 
นั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกย็อมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ 
        [๕๔๙] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรีย 
จะเกดิข้ึนในภมิูนั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น  
คือกามาวจรภมิู 
        [๕๕๐] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น คือกามาวจรภูมิ  
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        [๕๕๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียจะเกดิข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียจะเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึน และมนนิทรียก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๕๕๔] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๕] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๖] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๗] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๕๘] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ ไมมีโสตะท่ีกําลังเกดิข้ึน 
อยู แตโสตินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
โสตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นซ่ึงมีจักขุ มีโสตะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสตะ ไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสตินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  ซ่ึงมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๕๙] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นซ่ึงมีจักขุ มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ ไมมีจกัขุท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นซ่ึงมีฆานะ มีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๐] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ ไมเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน  
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้น ผูเปนอิตถี ไมมีจกัขุท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรีย ยอมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี มีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๑] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงมีจักขุ เปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน 
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
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        [๕๖๒] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวติินทรียยอมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๓] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ เวนโสมนัส ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม  จักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๖๔] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ เวนอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขาไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีอุเบกขา มีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๕] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจักขุ เปนอเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีจกัขุ เปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวไมมีจกัขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้ันกห็าไม สัทธินทรียยอม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว มีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๖] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูมีจักขุ ปราศจากปญญาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึน  
และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ซ่ึงมีจักขุ ประกอบดวยปญญา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญาไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  ปญญินทรีย  
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ยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา 
มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๗] จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้นในภูมินั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจกัขุนทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมมนินทรียยอมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๘] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ ไมเปนอิตถีท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมเกดิข้ึน 
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้นซ่ึงมีฆานะ เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๖๙] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ ไมเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน  
และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ เปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ ไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน  
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงเปนปุริสะ มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๐] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๑] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ เวนโสมนัสท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ มีโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัสไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัส มีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๒] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ เวนอุเบกขาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียยอมเกิดข้ึน  
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา ไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน  
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงมีอุเบกขา มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๓] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ เปนอเหตุกสัตว 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ซ่ึงมีฆานะ เปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวไมมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว มีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๔] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ ปราศจากปญญา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ประกอบดวยปญญา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียยอม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา มีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ไมมีฆานะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๖] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        หามิได 
        [๕๗๗] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๘] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี เวนโสมนัส ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี มีโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัสไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัส เปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๗๙] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี เวนอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน  
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอิตถี มีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา ไมเปนอิตถี ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงมีอุเบกขา เปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 223 
        [๕๘๐] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตว ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ซ่ึงเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวไมเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอม 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว เปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๑] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี ปราศจากปญญา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี ประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียยอม 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา เปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ไมเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตอิตถินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๓] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๔] ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ เวนโสมนัส ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ มีโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัสไมเปนปุริสะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมิน้ัน ซ่ึงมีโสมนัส เปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๕๘๕] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ เวนอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน 
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา ไมเปนปุริสะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงมีอุเบกขา เปนปุริสะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๖] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวไมเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว เปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๕๘๗] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนปุริสะปราศจากปญญา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ซ่ึงเปนปุริสะ ประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา ไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรีย 
ยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา 
เปนปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
แตปุริสินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมมนินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๕๘๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ท่ีประกอบดวย 
โสมนัส ในปวตัติกาล  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๙๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวย 
อุเบกขา ในปวตัติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๙๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและสัทธินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๙๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงปราศจากปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู   
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ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและปญญินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิ 
นั้น  ซ่ึงประกอบดวยปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ใน 
ปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๙๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
มนินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวติินทรียยอมเกดิข้ึน และมนนิทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต  
ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๕๙๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        หามิได 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        หามิได 
        [๕๙๕] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ี 
ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
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ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน และสัทธินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส  
ประกอบดวยศรัทธา ในปวตัติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวเวนโสมนสั 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล  
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวตัติกาล 
        [๕๙๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัสปราศจากปญญา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสปราศจากปญญา ในปวัตติกาล 
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงมีโสมนัส ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนสั ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา เวนโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ท่ีประกอบดวยปญญา ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล 
แตโสมนัสสินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา มีโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ประกอบดวยโสมนสั ใน 
ปวัตติกาล  
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        [๕๙๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต เวนโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรีย จะเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวย 
โสมนัส ในปวตัติกาล 
        [๕๙๘] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเปกขา เปนอเหตุกสัตว  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล 
แตสัทธินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวเวนอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล 
แตอุเปกขินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวตัติกาล 
        [๕๙๙] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขาปราศจากปญญา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาปราศจากปญญา ในปวัตติกาล 
แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญาเวนอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญาปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล 
แตอุเปกขินทรีย จะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญา มีอุเบกขา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีประกอบดวยปญญา ประกอบดวยอุเบกขา ใน 
ปวัตติกาล 
        [๖๐๐] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต เวนอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้น ซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ใน 
ปวัตติกาล 
        [๖๐๑] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวปราศจาก 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาปราศจากปญญา ใน 
ปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยปญญา ใน 
ปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๐๒] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต เปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาลแตสัทธินทรียจะเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ซ่ึงเปนสเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ท่ีประกอบ 
ดวยศรัทธา ในปวัตติกาล 
        [๖๐๓] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซ่ึงมีจิต ปราศจากปญญาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดข้ึนแก  
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สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียยอมเกิดข้ึนและปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึน  
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซ่ึงประกอบดวยปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ท่ีประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        [๖๐๔] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึน แกสัตวนัน้ 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ มีแตโสตะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และโสตนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิ สัตวท่ีไมมีจกัขุ ไมมีโสตะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีโสตะ มีแตจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสตินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวท่ีไมมีโสตะ ไมมีจักขุฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๐๕] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ มีแตฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู สัตวท่ีไมมีจักขุ ไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ มีแตจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิ สัตวท่ีไมมีฆานะ ไมมีจกัขุ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๖๐๖] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ไมมีจกัขุ ไมเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี แตมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ไมเปนอิตถี ไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๐๗] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ เปนปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมมีจกัขุ ไมเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีจักขุ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๐๘] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแตชีวิตินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู  
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        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๐๙] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวาโสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส มีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู เวนโสมนัส ไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๐] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ มีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ไมมีจกัขุ เวนอุเบกขา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา มีจกัขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู เวนอุเบกขา ไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๑] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ เปนสเหตุกสัตวท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และ  
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สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ไมมีจักขุ เปน 
อเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว มีจักขุท่ีกําลังเกดิข้ึน 
อยู แตจกัขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจกัขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๒] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีจกัขุ ปราศจาก 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา มีจักขุท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ปราศจากปญญา ไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๓] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุ มีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตมนินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ ไมมีจิต ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๖๑๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ เปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมไมเกดิข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมมีฆานะ ไมเปนอิตถี ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ เปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมไมเกดิข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
ชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู  
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        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๑๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ มีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไมฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัส 
สินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๑๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ มีอุเบกขาที่กําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ไมมีฆานะ เวนอุเบกขา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียยอมไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น เวนอุเบกขา มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๖๑๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ เปนสเหตกุสัตวท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปน 
อเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู เปนอเหตกุสัตว ไมมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ  
ปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา มีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และฆานินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ซ่ึงปราศจากปญญา ไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีฆานะ มีจิตทีก่ําลังเกิดข้ึนอยู แต 
มนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็ยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยู ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๒๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนปุริสะ กําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนและปุริสินทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยูไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนและอิตถินทรียกย็อมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยูไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
ชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๒๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี มีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัส 
สินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวน 
โสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิด 
ข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไม 
เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี มีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา เปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยู เวนอุเบกขา ไมเปนอิตถี  ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เปน 
อเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิด 
ข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว  
ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี  
ปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา เปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอิตถิน 
ทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๒๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนอิตถี มีจิตท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
มนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็ยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยู ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๒๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
ชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๓๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ มีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรีย จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไมปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัส 
สินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เวน 
โสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น เวนโสมนัส เปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปุริสิน 
ทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๓๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุอิยู ไมเปนปุริสะ เวนอุเบกขา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น  
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        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา เปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปุริสิน 
ทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๓๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เปน 
อเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว เปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๓๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ ประกอบดวยปญญา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และปญญินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ 
ปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา เปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู   
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        [๖๓๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมเปนปุริสะ มีจิตท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู แต 
มนินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็ยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๓๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวติินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ 
สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๖๓๖] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล  
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        [๖๓๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๖๓๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวติินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๖๓๙] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแตชีวิตินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนินทรียยอมไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๖๔๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้นหรือ  
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        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีสัมปยตุดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส  
ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนสั ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา  
ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๖๔๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส เปนสเหตุกสัตว ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีปราศจากโสมนัสประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล  
แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส ปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจติ ท่ีปราศจากศรัทธา 
ประกอบดวยโสมนัส ในปวตัติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด  
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ  
และอสัญญสัตว  
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        [๖๔๒] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ผูเวนโสมนัส ประกอบดวยปญญา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีปราศจากโสมนัส ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล  
แตปญญินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
แหงจิตท่ีปราศจากโสมนัสปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา มีโสมนัสท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ประกอบดวยโสมนัสแตโสมนัสสินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจาก 
ปญญา ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๖๔๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มนนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเวนโสมนัส มีจิตท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัสในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานโิรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๔๔] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ  
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        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา แตสัทธินทรียจะไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา  
ปราศจากศรัทธาผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว มีอุเบกขาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขาในปวัตติกาล แต 
อุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจติ ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ท่ีปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขาผูเขานโิรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๖๔๕] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา ประกอบดวยปญญาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล แต 
ปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมอุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึน และปญญินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจติ ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ท่ีปราศจากอุเบกขาปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา มีอุเบกขาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ประกอบดวยอุเบกขาในปวัตติกาล แต 
อุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจติ ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ท่ีปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว  
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        [๖๔๖] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนนิทรีย ยอมไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงเวนอุเบกขา มีจติท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตว 
ท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๔๗] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แต 
สัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียกย็อม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจติ  
ท่ีปราศจากปญญาปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        [๖๔๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูเปนอเหตุกสัตว มีจิตท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ถูกแลว 
        [๖๔๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงปราศจากปญญา มีจิตท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๖๕๐] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๕๑] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจะไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น คืออสัญญสัตตภูมิ  
อรูปภูมิ 
        [๖๕๒] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น คืออสัญญสัตตภูมิ  
อรูปภูมิ 
        [๖๕๓] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ยอมเกิดข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๖๕๔] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๖๕๕] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรีย ยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๕๖] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตมนินทรียจะไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น คืออสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๕๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๕๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ยอมเกิดข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๖๕๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอุเปกขินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนในภูมินัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ  
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        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนินทรียจะไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
คืออสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ยอมเกิดข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๖๖๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือรูปาวจรภูมิ โสมนัสสินทรียจะไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือ 
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๕] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอุเปกขินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๖๖๖] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
ยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนินทรียจะไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น  
ซ่ึงเปนอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๖๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ยอมเกิดข้ึน 
        [๖๖๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ยอมเกิดข้ึน 
        [๖๖๙] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๗๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๗๑] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๖๗๒] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย  
ยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๗๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๗๔] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุมีแตโสตะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และโสตินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติ ซ่ึงไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสตินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีโสตะ มีแต 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม โสติน 
ทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติ ซ่ึงไมมีโสตะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๗๕] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุมีแตฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติอยู ไมมีจักขุ ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ มีแตจกัขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม ฆานินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติอยู ซ่ึงไมมีฆานะ ไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๗๖] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยู ซ่ึงไมมีจักขุ ไมเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี มีแต 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อิตถิน 
ทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ซ่ึงไมเปนอิตถี ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๗๗] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ี 
กําลังจุติอยู สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ไมเปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ แตมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม ปุริสิน 
ทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดที ่
กําลังจุติอยู ซ่ึงไมเปนปุริสะ ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๗๘] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรีย ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอม  
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ไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ี 
กําลังจุติอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๗๙] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรีย ยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส มี 
แตจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม โสมนัส 
สินทรียยอมไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๐] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุ มีแตอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ เวนอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรีย ยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา มีแต 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ี 
กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๖๘๑] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุ เปน 
อเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีจกัขุเปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรีย ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออเหตุกสัตวมีแตจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกิด 
ข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิ 
อยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๒] จกัขุนทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุ ประกอบ 
ดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภมิูนัน้กห็าไม  
จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรีย ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจกัขุนทรีย ยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา  
มีแตจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
ปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๖๘๓] จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีจักขุ มีจิต ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตมนินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม จักขุนทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู  
ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๘๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ เปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม ฆานินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติอยู สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี มีแต 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้นกห็าไม อิตถินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลัง 
จุติอยู สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  มีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมไมเกดิข้ึน 
และชีวิตนิทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๘๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ มีโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะเวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวเวนโสมนสั มี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม โสมนัส 
สินทรียยอมไมเกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
ท้ังหมดท่ีกําลังจุตอิยู เวนโสมนัส ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ มีอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนอุเบกขา ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา มีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม อุเปกขินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๘๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวไมมีฆานะเปนสเหตกุ 
สัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด  
ท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออเหตุกสัตวมีฆานะ ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู  
เปนอเหตุกสัตว ไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงไมมีฆานะประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 264 
ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนและปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา มี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม 
ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมมีฆานะ มีจิตท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลัง 
จุติอยู ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๙๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลัง 
จุติอยู ไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกาํลัง 
จุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม อิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลัง 
จุติอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๙๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี มีโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส  
เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม  
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู เวนโสมนัสไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๖๙๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี มีอุเบกขา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา เปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อุเปก 
ขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
ท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี เปน 
สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม  
อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถีเปนอเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออเหตุกสัตวเปนอิตถี ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ี 
กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ประกอบ 
ดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนอิตถีปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา เปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติอยู ปราศจากปญญาไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๖๙๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี มีจิต  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติอยู ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๖๙๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลัง 
จุติอยู  
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        หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๐๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ มีโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น กห็าไม ปุริสินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด  
ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเวนโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส 
เปนปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๗๐๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ มีอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเบกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวท้ังหมด ท่ีกาํลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเวนอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา เปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม  
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๗๐๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ เปน 
สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะเปนอเหตุกสัตว ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอเหตุกสัตว เปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม สัทธินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลัง 
จุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๗๐๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ประกอบ 
ดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้ก็หาไม  
ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะปราศจากปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา เปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  แตปุริสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ปราศจากปญญาไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๗๐๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ มีจติ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
ไมเกดิข้ึน และมนินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู  
ไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๐๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชวีิตินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาลแตชีวิตินทรียจะไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียก็ยอม 
ไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติอยู ในภงัคขณะแหงจติ  
ในปวัตติกาล 
        [๗๐๖] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวติินทรียกย็อมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล  
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        [๗๐๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ซ่ึงเปนอเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๗๐๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตชีวิตนิทรียจะไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
ปวัตติกาล 
        [๗๐๙] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงไมมีจิตท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน   
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และชีวิตนิทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู ใน 
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๗๑๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ซ่ึงมีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจติ ในปวตัติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
โสมนัสวิปปยตุจิต อุเบกขาวปิปยุตจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภมิูนัน้ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงไมมีโสมนัส ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนสัสัมปยุตจิต ในปวัตติกาลแตโสมนัสสินทรียจะไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก ็
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
แหงอุเบกขาวปิปยุตจิตโสมนัสวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว 
        [๗๑๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ ซ่ึงเวนโสมนัสเปน 
สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนสัวิปปยุตจิตและสัทธาสัมปยุตจิต 
ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต และสัทธาวิปปยุตจิต และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้  
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        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงจติ อัน 
ปราศจากศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนและโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจติ 
อันปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัสและอสัญญสัตว 
        [๗๑๒] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส  
ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากโสมนัส ประกอบ 
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากโสมนัส ปราศจาก 
ปญญาและอสัญญสัตว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา 
มีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวยโสมนัส 
ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ปญญินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจติอันปราศจากปญญา ปราศจากโสมนัส และ 
อสัญญสัตว 
        [๗๑๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเวนโสมนัส  
มีจิต ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากโสมนัสแตมนินทรีย  
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จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๗๑๔] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา เปน 
สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติ อันปราศจากอุเบกขา ประกอบดวย 
ศรัทธา ในปวตัติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด  
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจติอันปราศจากอุเบกขา ปราศจากศรัทธา 
        หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเปนอเหตุกสัตว 
มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา 
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด  
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจติ อันปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขา และ 
อสัญญสัตว 
        [๗๑๕] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา  
ประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ประกอบ 
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
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อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ปราศจากปญญา 
และอสัญญสัตว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา 
มีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวยอุเบกขา 
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด 
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจติอันปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา 
        [๗๑๖] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเวนอุเบกขา มีจิต  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขาในปวัตติกาล แตมนินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๑๗] สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไมเกดิ 
ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา  
เปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากปญญา ประกอบดวย  
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ศรัทธา ในปวตัติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด 
ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะแหงจติอันปราศจากปญญา ปราศจากศรัทธา 
        [๗๑๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงเปนอเหตุกสัตว มีจิต 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากศรัทธาในปวตัติกาล แตมนินทรีย 
จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนินทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๑๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงปราศจากปญญา มีจิต  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญาในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๐] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๗๒๑] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๒] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๓] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๔] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๕] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๖] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๗] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๘] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรียโสมนัสสินทรีย  
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๒๙] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๓๐] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ 
กามาวจรภูมิ 
        หรือวา ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น  
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        ถูกแลว 
        [๗๓๑] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ 
กามาวจรภูมิ 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๓๒] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
คือปญจโวการภูมิ 
        [๗๓๓] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๓๔] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้  
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        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ  
ปญจโวการภมิู 
        [๗๓๕] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ อรูปภูมิ แตจกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ ปญจโวการภูมิ 
        [๗๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อิตถินทรีย  ฯลฯปุริสินทรียเคยเกิด 
ข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๗๓๗] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๗๓๘] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้น  
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        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ 
กามาวจรภูมิ 
        [๗๓๙] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตฆานนิทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๗๔๐] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๗๔๑] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ         
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น  
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        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น  
คือ กามาวจรภมิู 
        [๗๔๒] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภมิูใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๗๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๗๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ  
กามาวจรภูมิ  
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        [๗๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น  
คือ กามาวจรภมิู 
        [๗๔๖] ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียกเ็คยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้  
คือ จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ชีวติินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๔๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ  
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๔๘] โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น  
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        ถูกแลว 
        [๗๔๙] โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๐] อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๑] สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๒] ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูใด ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๓] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๔] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวแตฆานนิทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว 
        หรือวา ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๕] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวแตปุริสินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว ปุริสินทรียก็เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๖] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตจักขุนทรียจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และจักขุนทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท่ีมีขันธ ๕  
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        [๗๕๗] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๕๘] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปาวจรสัตว แต 
จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
จักขุนทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้ันคือ สัตวท่ีมีขันธ ๕ 
        [๗๕๙] จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวแตจักขุนทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีมีขันธ ๕ 
        [๗๖๐] ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๖๑] ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๖๒] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว 
แตฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๖๓] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และฆานินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 288 
        [๗๖๔] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และฆานินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๖๕] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และฆานินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๖๖] ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว 
แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๖๗] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๗๖๘] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว 
แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และปุริสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๖๙] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตว แต 
ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และปุริสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๗๐] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และปุริสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๗๗๑] ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อ 
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียกเ็คยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๒] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวแตอุเปกขินทรีย 
จะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๓] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวแตปญญินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปญญินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
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        หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๔] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวแตมนนิทรียจะ 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนนิทรียก็เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๕] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสมนัสสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕นอกนี ้
        [๗๗๖] โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา  มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น  
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        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        [๗๗๗] อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๘] สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย มนินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๗๙] ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดมนินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๘๐] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี  
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        หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๑] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย  
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๓] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๔] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้หรือ 
        ไมมี 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น  
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        ไมมี 
        [๗๘๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๖] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๗๘๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย  
ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรียปญญินทรีย มนินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี ฯลฯ 
        [๗๘๘] ปญญินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือไมมี 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี  
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        [๗๘๙] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๙๐] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู แตจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ 
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        [๗๙๑] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และจักขุนทรียกไ็มเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ 
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        [๗๙๒] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว  
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        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๗๙๓] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๙๔] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ 
คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๙๕] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คืออรูปภูมิ แตมนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภมิูนั้น คือ  
อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว  
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        [๗๙๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อิตถินทรียฯลฯ ปุริสินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๙๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๗๙๘] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู แตโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้ คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๗๙๙] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิูแตอุเปกขินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ก็หาไม ฆานนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวและอุเปกขินทรียกไ็มเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ  
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        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๐๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิูแตมนินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ก็หาไม ฆานนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวและมนินทรียกไ็มเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๐๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวใน 
ภูมินั้น 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๘๐๒] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวใน 
ภูมินั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๘๐๓] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ  
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        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู แตโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภมิู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๐๔] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิูแตอุเปกขินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวและอุเปกขินทรียกไ็มเคย 
เกิดข้ึนแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๐๕] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรีย  ปญญินทรีย มนินทรีย ฯลฯ  
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้ คือ รูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิูแตมนินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวและมนินทรียกไ็มเคยเกิดข้ึน 
แลวในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๐๖] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ไมมี  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๘๐๗] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๘๐๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๐๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว 
ในภูมินั้น  
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        ถูกแลว 
        [๘๑๑] สัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปญญินทรียฯลฯ มนนิทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๒] ปญญินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวในภูมิใด มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ปญญินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๓] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสตินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๔] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้ คือ รูปาวจรสัตวแต 
จักขุนทรียจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ  
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จักขุนทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๘๑๕] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอิตถินทรีย ฯลฯ  
ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสตัว แต 
จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
จักขุนทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้คือ สัตวช้ันสุทธาวาส อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๘๑๖] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวอรูปสัตว  
แตชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไมจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว  
และชีวตินิทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๗] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจกัขุนทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๘๑๘] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอุเปกขินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อรูปสัตวแตอุเปกขินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
อุเปกขินทรียกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวช้ันสุทธาวาส และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๑๙] จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อรูปสัตวแตมนนิทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรีย 
ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวช้ันสุทธาวาส และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชวีิตินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว  
และชีวิตนิทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด  ในภมิูใดฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวแต 
โสมนัสสินทรียจะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลว และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ สัตวช้ันสุทธาวาส  
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานนิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
และอสัญญสัตว  
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        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตมนินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว  
และมนินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๖] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว ฯลฯ 
        [๘๒๗] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชวีิตินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาว 
จรสัตว แตชีวติินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๘๒๘] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไม 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวแตโสมนัส 
สินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว  
และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ สัตวช้ันสุทธาวาส  
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๒๙] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสตัวอรูปาวจรสัตว  
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๐] ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตมนินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว  
และมนินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        ถูกแลว 
        [๘๓๑] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวตินิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส  
ในเม่ือทุตยิจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตชีวิตนิทรียจะไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต 
        [๘๓๒] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตวแตชีวิตนิทรีย 
จะไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
แหงอุปปตติจติ 
        [๘๓๓] โสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส  
ในเม่ือทุตยิจิตเปนไปอยู แตมนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
คือ สัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาสและอสัญญสัตว  
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        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๔] อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๕] สัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๖] ปญญินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนนิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๗] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๘] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
แตฆานินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็จักเกิดข้ึน 
แกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๓๙] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดท่ีเปนปุริสะไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน จกัขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แต 
อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมจักขุนทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึน 
แกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๔๐] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดท่ีเปนอิตถีไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน จกัขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แต 
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึน 
แกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๔๑] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
แตจักขุนทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จักเกิดข้ึน 
แกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๔๒] จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        สัตวเหลาใดมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมจักขุนทรียจักเกิดข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๔๓] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดมีจักขุ มีโสมนัส เกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมจักขุนทรียจกัเกิดข้ึน และอุเปก 
ขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
แตจักขุนทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้ 
        [๘๔๔] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แต 
จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึนและจกัขุนทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๔๕] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน  
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย 
จักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๘๔๖] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย 
จักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๔๗] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๔๘] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขา เกิดข้ึนแลวจกัปรินพิพาน ฆานนิทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียจักเกิดข้ึน และ 
โสมนัสสินทรีย ก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลายนอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๔๙] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมฆานินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
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        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจกัเกิด 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน  
และฆานินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๕๐] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน มนินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๕๑] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย 
จักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน  
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย 
จักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        [๘๕๒] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปน 
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๕๓] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีอุเบกขาเกิดขึ้น 
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย  
นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนปุริสะ  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกดิข้ึนแลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        [๘๕๔] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีโสมนัส เกิดข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลว จกัปรินพิพาน  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปก 
ขินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๕๕] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
ท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนินทรียจักเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลายนอกนี้  
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        [๘๕๖] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
ท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๕๗] ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้แตโสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแก 
สัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใดท่ีเปนอิตถี  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกดิข้ึนแลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        [๘๕๘] ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีโสมนัสเกดิข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปก 
ขินทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้  
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        [๘๕๙] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
ท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลายนอกนี ้
        [๘๖๐] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาจกัเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน  
และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๖๑] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสจักเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม  ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน  
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้         
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๖๒] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๖๓] โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลายนอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาจกัเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไมอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน 
และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๖๔] โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาจกัเกดิข้ึน ในลําดับแหงจิตใด มนนิทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกัเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
        [๘๖๕] อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัสจักเกดิข้ึน ในลําดับแหงจิตใด มนนิทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกน้ี 
        [๘๖๖] สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๘๖๗] ปญญินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๖๘] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด โสตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๖๙] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ก็หาไม  
จักขุนทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียกจ็ักเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือกามาวจรภมิู 
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๗๐] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จกัเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมินัน้ก็หาไม  
จักขุนทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือกามาวจรภมิู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๗๑] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ และอรูปภูมิ แตจักขุนทรียจัก 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ  
ปญจโวการภมิู 
        [๘๗๒] จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๗๓] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตจกัขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จกัเกิดข้ึนในภูมินั้นคือ ปญจโวการภมิู 
        [๘๗๔] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้กห็าไม  
มนินทรียจกัเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินั้น คือปญจโวการภูมิ 
        [๘๗๕] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๗๖] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกัเกดิข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และฆานินทรียกจ็ักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๗๗] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภมิู แตฆานินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และฆานนิทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภมิู 
        [๘๗๘] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกัเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๗๙] ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกั 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกดิข้ึน และฆานนิทรียก็จกัเกดิข้ึน ในภูมินั้น คือ  
กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๐] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๘๑] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจัก 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึน ในภูมินั้น คือ  
กามาวจรภูมิ  
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        [๘๘๒] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภมิู แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภมิู 
        [๘๘๓] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจกั 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือ  
กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๔] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด อิตถินทรียจักเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๕] ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๖] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภมิู แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภมิู 
        [๘๘๗] ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจกัเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๘] ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ 
        [๘๘๙] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนใน 
ภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนในภมิูนั้น คือ จตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๙๐] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัเกดิข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู  
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        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๙๑] โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๙๒] อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย 
จักเกดิข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๙๓] สัทธินทรียจักเกดิข้ึนในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกัเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียจักเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๙๔] ปญญินทรียจักเกิดข้ึนในภูมิใด มนินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนในภูมิใด ปญญินทรียจักเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๘๙๕] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใด โสตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้น  
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        ถูกแลว 
        [๘๙๖] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวแตฆานินทรียจกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนและฆานนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว 
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๙๗] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว และสัตวท่ีเปน 
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ โดยภาวะนัน่แหละ แลวจกัปรินิพพานแตอิตถินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียจักเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๘๙๘] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวท่ีเปน 
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจกัปรินิพพานแตปุริสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียจักเกิดข้ึนและปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น  
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        ถูกแลว 
        [๘๙๙] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        แตชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว และอรูปสัตว  
แตจักขุนทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๕ 
        [๙๐๐] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีจักขุ มีอุเบกขา เกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
จักขุนทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวท่ี 
มีขันธ ๕ นอกนี้ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๐๑] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
จักขุนทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ท่ีมีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตวแตจักขุนทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนและจกัขุนทรียก็จกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๕ 
        [๙๐๒] จกัขุนทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ อรูปสัตว แตจักขุนทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจักเกิดข้ึนและจักขุนทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๕ 
        [๙๐๓] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน  
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ใน 
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๐๔] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน 
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ  
กามาวจรสัตว นอกนี้  
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        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๐๕] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชวีติินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว 
        [๙๐๖] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลว จกัปรินพิพาน ฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ  
กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวแตฆานนิทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ กามาวจรสัตว 
        [๙๐๗] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม   
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ฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว  
นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึน และ 
ฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว 
        [๙๐๘] ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกดิข้ึน และฆานนิทรียก ็
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว 
        [๙๐๙] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ัแหละแลวจักปรินิพพาน  
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
กามาวจรสัตว นอกนี้  
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        [๙๑๐] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตวและ 
สัตวเหลาใดท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แต 
อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๑] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีอุเบกขาเกิดขึ้น 
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ แตโสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียจกัเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี้ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัตวเหลาใด ท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น แตอิตถินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ กามาวจรสัตว 
        [๙๑๒] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีโสมนัสเกิดข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ แตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน  
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนัน้กห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน  
และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๓] อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภมิูนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวเหลาใดท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจกัปรินิพพาน  
มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นแตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๔] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวเหลาใดท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 330 
แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๕] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีเปนปุริสะไปปฏิสนธิใน 
ภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็ักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวและสัตวท่ี 
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน 
แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๖] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมีโสมนัสเกิดข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ กามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว  
จักปรินพิพาน อุเปกขินทรียจักเกดิข้ึน แกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  คือ  กามาวรสัตว  นอกนี้  
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        [๙๑๗] ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนนิทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        [๙๑๘] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาจกัเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด ชีวติินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๑๙] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้  ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        ถูกแลว 
        [๙๒๐] ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตมนินทรียจกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนและมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๒๑] โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจติใด โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขาจกัเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวท่ีมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        [๙๒๒] โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 333 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด มนินทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
มนินทรียจกัเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมี 
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๙๒๓] อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด มนินทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้นกห็าไม มนินทรีย 
จักเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึน แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีมีขันธ ๔  
มีขันธ ๕ นอกนี้ 
        [๙๒๔] สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๒๕] ปญญินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียจกัเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        ถูกแลว  
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        [๙๒๖] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๒๗] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
แตจักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตวและสัตวท่ีเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
        [๙๒๘] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไป 
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานอิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตจกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวท่ีเขาถึงอรูปภมิูแลว  
จักปรินิพพาน 
        [๙๒๙] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไป 
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตจกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวท่ีเขาถึงอรูปภูมิแลว  
จักปรินิพพาน 
        [๙๓๐] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๓๑] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ มีอุเปกขา เกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน  
และจักขุนทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิแลว 
จักปรินิพพาน 
        [๙๓๒] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินพิพาน จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน  
และจักขุนทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว 
        [๙๓๓] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลา 
นั้น แตมนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และมนินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๓๔] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน  
อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว  
และสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
        [๙๓๕] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว  
และสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน  
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        [๙๓๖] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จกัปรินิพพานฆานินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตชีวติินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๓๗] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จกัปรินิพพาน ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึน  
และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึง 
อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว  
จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน  
และฆานินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิ 
แลว จักปรินิพพาน 
        [๙๓๘] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จกัปรินิพพานฆานินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียจกัไม 
เกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงมี 
โสมนัส เขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 338 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงมีฆานะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน  
และฆานินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงไมมีโสมนัส  
เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน 
        [๙๓๙] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพานฆานินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียจกัไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๔๐] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน  
อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ แตอิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
และสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
        [๙๔๑] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภมิู  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว  
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จักปรินิพพาน แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๔๒] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน 
และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว 
จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึง 
อรูปภมิูแลวจกัปรินิพพาน สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ 
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จกัปรินิพพาน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิใน 
ภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลว จักปรินิพพานแตอิตถินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึง 
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลว จกัปรินพิพาน 
        [๙๔๓] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกั 
ปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึง 
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึน แลวจักปรินิพพาน 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ  
ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพานแตอิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนและอิตถินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ  
ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน 
        [๙๔๔] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภมิู  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว 
จักปรินิพพาน แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๔๕] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภมิู  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว 
จักปรินิพพาน แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๔๖] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน  
และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน  
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และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึง 
อรูปภูมิ แลวจกัปรินิพพาน สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มี 
อุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพาน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะไปปฏิสนธิใน 
ภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลว จักปรินิพพานแตปุริสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนและปุริสินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน สัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลว จักปรินิพพาน 
        [๙๔๗] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภมิู  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และสัตว 
ซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ  
ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ  
ปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน 
        [๙๔๘] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภมิู  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจัก  
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ปรินิพพาน แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๔๙] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต 
        [๙๕๐] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใดอุเปกขินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต 
        [๙๕๑] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๙๕๒] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        ปจฉิมจติท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใดอุเปกขินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต 
        [๙๕๓] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๙๕๔] อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนนิทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น  
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        ถูกแลว 
        [๙๕๕] สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๕๖] ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๕๗] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสตินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๕๘] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
ก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตตภูมิ  
อรูปภูมิ 
        [๙๕๙] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ คือ อสัญญสัตตภูมิ  
อรูปภูมิ 
        [๙๖๐] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๙๖๑] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๖๒] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น 
ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัไมเกิดข้ึนในภมิูนั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๖๓] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ก็หา 
ไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว  
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        [๙๖๔] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย จักไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๖๕] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๙๖๖] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือ  
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภมิู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานนิทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๙๖๗] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตอุเปกขินทรียจกั 
ไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นกห็าไม ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
คือ อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๖๘] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ  
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        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตมนินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือ  
อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๖๙] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ไมมี 
        [๙๗๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็กัไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือ  
อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๙๗๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตอุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
คือ อสัญญสัตตภูมิ  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๓] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย มนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแตมนินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ คือ  
อสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ไมมี 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        จักเกดิข้ึน 
        [๙๗๕] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        จกัเกดิข้ึน 
        [๙๗๖] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียฯลฯ สัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๗] อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนในภมิูนั้นหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๘] สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักไม 
เกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด สัทธินทรียจกัไมเกดิข้ึนในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๗๙] ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนในภมิูใด มนินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนในภูมิใด ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนในภูมินัน้ 
        ถูกแลว 
        [๙๘๐] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๘๑] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวแตจกัขุนทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จกั  
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ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๙๘๒] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตว 
ซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน แตจักขุนทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็จกั 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๙๘๓] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวซ่ึงเปน 
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจกัปรินิพพาน แตจักขุนทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกจ็ักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๙๘๔] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตวและอรูปสัตว  
แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 351 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๘๕] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึน แลวจกัปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๙๘๖] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แตอุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงมีจักขุมีโสมนัส 
เกิดข้ึน แลวจกัปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว  
และอสัญญสัตว 
        [๙๘๗] จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        จักขุนทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แตมนินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียจักไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียจกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๘๘] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนและฆานินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในกามาวจรภมิู รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        [๙๘๙] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถีไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        [๙๙๐] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตวแตชีวิตนิทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียก็จกัไม 
เกิดข้ึน แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๙๑] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและฆานินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๙๙๒] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น กห็าไม ฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีฆานะมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน และฆานินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
ปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        [๙๙๓] ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือ ปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๙๔] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        [๙๙๕] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน และชีวิตินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๙๖] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว และสัตวซ่ึงเปน 
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แต 
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
อรูปสัตว และสัตวซ่ึงเปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดอิตถินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไป 
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพาน แตอิตถินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
อรูปสัตว และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน 
        [๙๙๗] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว  
จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม อิตถินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว  
อสัญญสัตว ซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว 
จักปรินิพพาน 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนสัเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียกจ็ักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว อสัญญสัตว และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกดิข้ึนแลว จักปรินิพพาน 
        [๙๙๘] อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย 
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน และมนินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๙๙๙] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว  
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        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๐๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวและสัตวซ่ึงเปน 
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แต 
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ 
อสัญญสัตวอรูปสัตว และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละมี 
อุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพาน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไป 
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพาน แตปุริสินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก ็
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว  
อรูปสัตวและสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน 
        [๑๐๐๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละมีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จัก 
ปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัไมเกดิข้ึน แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว  
อสัญญสัตว และสัตวซ่ึงเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนสัเกิดข้ึน 
แลว จักปรินิพพาน  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไป 
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก ็
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว อสัญญสัตว และสัตวซ่ึงเปน 
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน 
        [๑๐๐๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
และสัตวซ่ึงเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจกัปรินิพพาน แต 
ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน และมนินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ ปจฉิมภวกิสัตว และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๐๓] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียจะไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
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        [๑๐๐๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด อุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนและชีวิตินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        [๑๐๐๕] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตวแตชีวิตินทรียจกั 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม มนินทรียจกัไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกจ็ักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
        [๑๐๐๖] โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอเุปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงจักมีปจฉิมจติ  
สัมปยุตดวยอุเบกขา เกิดข้ึนในลําดับแหงจติใด แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้  
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        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต สัมปยุต 
ดวยโสมนัส เกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        [๑๐๐๗] โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงจักมีปจฉิมจติ  
ประกอบดวยอุเบกขา เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด แตมนนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและมนินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๐๘] อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีปจฉิมจิต ประกอบ 
ดวยโสมนัส เกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด แตสัทธินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น 
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๐๙] อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีปจฉิมจิต ประกอบ 
ดวยโสมนัส เกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
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ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ  
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๑๐] สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใด สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๑๑] ปญญินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๐๑๒] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสตินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และจักขุนทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึน  
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        [๑๐๑๓] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตจักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และจักขุนทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๑๔] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๑๕] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๑๖] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย ฯลฯอุเปกขินทรีย  
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๑๗] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๑๘] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๑๙] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๒๐] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกาํลังจุติและสัตว 
ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๒๑] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๒๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และอิตถินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๒๓] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวน้ัน 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และอิตถินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๒๔] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และอิตถินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๒๕] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวติินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และปุริสินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๒๖] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปกขินทรีย  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และปุริสินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๒๗] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ ในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล แตชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๒๘] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรีย ฯลฯสัทธินทรีย  
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตใน 
ปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต 
ในปวัตติกาล 
        [๑๐๒๙] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัส 
วิปปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๓๐] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้  
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        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตโสมนัสสินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวและโสมนัสสินทรียกย็อมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต 
ในปวัตติกาล 
        [๑๐๓๑] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอุเปกขินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวและอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต  
ในปวัตติกาล 
        [๑๐๓๒] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ใน 
ปวัตติกาล 
        [๑๐๓๓] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียเคยเกดิแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
คือ สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๓๔] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
คือ สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๓๕] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยตุจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตปญญินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
คือ สัตวซ่ึงประกอบดวยปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ใน 
ปวัตติกาล 
        [๑๐๓๖] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ฯลฯ 
        [๑๐๓๗] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตโสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ  
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โสตินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงมีจักขุ นอกนี้ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท่ีกาํลังจุติจากปญจโวการภูมิ 
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม โสตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๓๘] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมิน้ัน คือ สัตวท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภมิู แต 
ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ 
        หรือวา ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท่ีกาํลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        [๑๐๓๙] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต 
ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
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        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจตุิจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        [๑๐๔๐] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตว 
ซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว 
ซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๑] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมจักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุตจิาก 
ปญจโวการภมิู สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๒] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกเ็คยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
ปญจโวการภมิู สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แตจักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๓] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตสัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
สัทธินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท่ีกาํลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึน  
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๔] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว จักขุนทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามา 
วจรภูมิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภมิูนั้นกห็าไม อิตถินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๖] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๗] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตว 
ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๔๘] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกดิ 
ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และฆานินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๔๙] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๐] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๕๑] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจร 
ภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๕๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว 
แตอิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๓] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอิตถินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๔] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว  
แตอิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๕๕] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมิน้ันกห็าไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอิตถินทรียก็ 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๖] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๗] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากกามา 
วจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๕๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๕๙] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๖๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาสในอุปปาท 
ขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี ้ใน 
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 378 
        หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิาก 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาลแตชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น กห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๑๐๖๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกเ็คยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึง 
กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ นอกน้ี ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาลและชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๑๐๖๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินัน้ก็หาไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลัง 
เขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวตัติกาล  
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        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาล แตชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตนิทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้น คือ สัตวท่ีกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู ในอุปปาทขณะแหงจติ ในปวัตติกาล 
        [๑๐๖๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดอุเปกขินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสมนัสสินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดใน 
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวและโสมนสัสินทรียก็ยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัส 
สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๖๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยตุจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม มนนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต 
ในปวัตติกาล  
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        [๑๐๖๕] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
แตสัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้  ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
สัทธินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยตุจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยตุจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และอุเปกขินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต  
ในปวัตติกาล 
        [๑๐๖๖] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
แตปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมอุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
ปญญินทรียก็เคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยตุจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยตุจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต 
ในปวัตติกาล  
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        [๑๐๖๗] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ัน 
สุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียยอม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจติ ในปวตัติกาล 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยตุจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต  
ในปวัตติกาล 
        [๑๐๖๘] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมสัทธินทรียยอมเกิดข้ึน  
และปญญินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกน้ี  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยตุจิต แตสัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล  
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        [๑๐๖๙] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี้  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิตในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๐๗๐] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตมนินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงประกอบดวยปญญาท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจติ แตปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต 
ในปวัตติกาล  
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        [๑๐๗๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๐๗๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๐๗๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯปุริสินทรีย  
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๐๗๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๐๗๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯอุเปกขินทรีย  
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว  
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        หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        ไมมี 
        [๑๐๗๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จกัขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        [๑๐๗๗] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตโสตินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และโสตินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ นอกน้ี ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมโสตินทรียจักเกิดข้ึน  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๗๘] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภมิู  
สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนและฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูนอกนี ้
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานนิทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๗๙] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
และสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู แลวจกัปรินพิพานและสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมจักขุนทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๘๐] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังปวง ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๘๑] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
แตชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังปวง ท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๘๒] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน  
และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี้ 
        [๑๐๘๓] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกาํลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวท้ังหมด 
ท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๘๔] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังปวง ท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๘๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงกามาวจารภูมิ  
สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ 
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอิตถินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๘๖] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด  ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๐๘๗] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
แตชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๘๘] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังปวงที่กําลังจุติสัตวซ่ึงไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๘๙] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีโสมนสัเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๐] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๙๑] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
แตฆานินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และมนินทรียก็ยอม 
เกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๐๙๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู สัตวซ่ึงเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นก็หาไมอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้  
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        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๓] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        [๑๐๙๔] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมอิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๕] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 391 
แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึน 
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้แกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๖] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และสัทธินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๗] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตมนนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และมนินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกน้ี  
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        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๐๙๙] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขา เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนสัสินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๑๐๐] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก ็
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยูสัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๑๐๑] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ  
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        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และสัทธิน 
ทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๐๒] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตมนนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และมนินทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก ็
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๐๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิตสัมปยุต 
ดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตโสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวตัติกาล 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น  
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        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติในภังคณะแหงจติ  
ในปวัตติกาล แตชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน  
และชีวิตนิทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๑๑๐๔] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิต 
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอุเปกขินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียยอมเกดิข้ึนและอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
คือ สัตวนอกนี้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิอยูในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล แตชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
และชีวตินิทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวท้ังหมดที่กําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๑๑๐๕] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตฆานนิทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเกดิข้ึนอยู นอกนี้ในอุปปาทขณะแหงจติ ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ ในภังคขณะแหงจิต  
ในปวัตติกาล แตชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล 
        [๑๑๐๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ  
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        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย 
โสมนัส และปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนสั จักเกิดข้ึนในลําดับแหงจติใด ในอุปปาทขณะแหง 
จิตนั้น แตอุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวนอกนี้ ซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนสั ในปวัตติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจติ ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตโสมนัสสินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวย 
โสมนัส ในปวตัติกาล 
        [๑๑๐๗] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส 
แตมนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานั้น คือ 
สัตวนอกนี้ซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยตุดวยโสมนัส ใน 
ปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
แหงจิต ปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ  
สัตวซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล 
        [๑๑๐๘] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย 
อุเบกขา แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตว  
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เหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ซ่ึงมีอุเบกขาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวย 
อุเบกขา ในปวตัติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตอุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
คือ สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ใน 
ปวัตติกาล 
        [๑๑๐๙] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนนิทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตสัมปยุตดวย 
อุเบกขา แตฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกจ็ักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาท 
ขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ 
สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจติสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวตัติกาล 
        [๑๑๑๐] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย จักเกิด 
ข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตมนนิทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียยอมเกดิข้ึน และมนนิทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ในอุปปาทขณะแหงจติสัมปยุตดวยศรัทธา  
ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวแตสัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ 
สเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล 
        [๑๑๑๑] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตมนนิทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงประกอบดวยปญญาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต 
สัมปยุตดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตปราศจาก 
ปญญา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม 
มนินทรียจกัเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงประกอบดวย 
ปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล 
        [๑๑๑๒] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนในภมิูใด ฯลฯ 
        [๑๑๑๓] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตโสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวนอกน้ี ซ่ึงมีจักขุท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        โสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึง กําลังจุติจากปญจโวการภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม โสตินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๑๑๔] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ กาํลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน และฆานินทรียกจ็กัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้  
ซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
ซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        [๑๑๑๕] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็ 
โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้นท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท่ีกําลังจุตจิากกามาวจรภูมิ 
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
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        [๑๑๑๖] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ กาํลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวใดเหลาซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย 
ภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนและปุริสินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ 
        [๑๑๑๗] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม จักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวนอกน้ี ซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตวซ่ึง 
ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๑๑๘] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวเหลาใด ซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม จักขุนทรียยอม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๑๙] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวเหลาใด ซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม จกัขุนทรียยอมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู และอรูปสัตวแตจกัขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๑๒๐] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงจุติจากปญจโวการภมิู  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู และอรูปสัตว แตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียจักเกดิข้ึน และจักขุนทรียกย็อมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๑] จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตมนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม จักขุนทรียยอมเกิดข้ึน  
และมนินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากปญจโวการภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู และอรูปสัตว แตจกัขุนทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมิน้ัน คือ สัตวซ่ึงมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๒] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ  
แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตอิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม 
ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
ก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๑๒๓] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ  
แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม 
ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานนิทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
คือสัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๑๒๔] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตนิทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน  
และชีวิตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติสัตวซ่ึง 
ไมมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม  
ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๕] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพานท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตวแตฆานนิทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และฆานินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๖] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู   
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แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกย็อมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๗] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดข้ึน 
และสัทธินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้  
ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียจักเกดิข้ึน และฆานินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๒๘] ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมเกดิข้ึน  
และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น  
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        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุตจิากกามาวจรภูมิ  
ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกดิข้ึน และฆานนิทรียกย็อมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู 
        [๑๑๒๙] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก 
ปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
อิตถินทรียยอมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูนอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงจุติจากกามาวจรภูมิ สัตว 
ซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตว 
ซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๐] อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้  
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        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกย็อมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๑] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรีย จักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามา 
วจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๒] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น  
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        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๓] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๔] อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรีย  
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ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจกัเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๕] ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ  ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๖] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจุติจากกามา 
วจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และปุริสินทรียกย็อม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๑๓๗] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกาํลังเกิดข้ึนอยู 
        [๑๑๓๘] ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือ สัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
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        [๑๑๓๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภมิู  
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจติ ปจฉิมจิตท่ีสัมปยุตดวยอุเบกขาจักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด  
ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
นอกนี้ซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจุตจิากจตุโวการภูมิ 
ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาลแตชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิู ในอุปปาทขณะแหงจติ ใน 
ปวัตติกาล 
        [๑๑๔๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ  
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจติ ปจฉิมจิตท่ีสัมปยุตดวยโสมนัสจักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด  
ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึง 
กาํลังเขาถึงจตุโวการภูมิปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวตัติกาล 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจตุิจากจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาล แตชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น  
คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล  
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        [๑๑๔๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ  
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจติ แตมนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ชีวิตินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภมิูในอุปปาทขณะแหงจติ ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตนิทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น ในภูมินัน้ 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาล แตชีวติินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
        [๑๑๔๒] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ี 
สัมปยุตดวยโสมนัส ปจฉิมจิตท่ีสัมปยุตดวยโสมนัสจักเกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด ในอุปปาท 
ขณะแหงจิตนัน้ แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ซ่ึงมี 
โสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือ สัตวซ่ึงมีโสมนัสท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ท่ีประกอบดวยโสมนัส ใน 
ปวัตติกาล  
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        [๑๑๔๓] โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
ท่ีสัมปยุตดวยโสมนัส แตมนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีโสมนัส 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส ในปวตัติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ  
สัตวซ่ึงมีโสมนัส ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล 
        [๑๑๔๔] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ี 
ประกอบดวยอุเบกขา แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรีย 
ยอมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงมีอุเบกขา  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ในปวตัติกาล 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต 
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจติท่ีประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล 
        [๑๑๔๕] อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        อุเปกขินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ี 
ประกอบดวยอุเบกขา แตมนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียยอม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวนอกน้ี ซ่ึงมีอุเบกขา 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา ในปวตัติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวซ่ึงมีอุเบกขา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจติท่ีประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล 
        [๑๑๔๖] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
ปญญินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน และปญญินทรีย 
ก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล 
        หรือวา ปญญินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวปิปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
ปญญินทรียจกัเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตว 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ในปวตัติกาล 
        [๑๑๔๗] สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ  
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        สัทธินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
ฆานินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น กห็าไม สัทธินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ซ่ึงเปนสเหตุกสัตว ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธาในปวัตติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือ สัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวปิปยุตจิต แตสัทธินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
มนินทรียจกัเกดิข้ึน และสัทธินทรียกย็อมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสเหตุกสัตว 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยศรัทธา ในปวตัติกาล 
        [๑๑๔๘] ปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียยอมเกิดข้ึน และมนินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซ่ึงประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา ในปวตัติกาล 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีปราศจากปญญา แตปญญินทรียยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดข้ึน และปญญินทรียก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
สัตวซ่ึงประกอบดวยปญญา ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตท่ีประกอบดวยปญญา  
ในปวัตติกาล 
        [๑๑๔๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และโสตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ 
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        โสตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
และสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมโสตินทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ยอม 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวท่ีกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว  
ในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดซ่ึงเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู 
        [๑๑๕๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และฆานินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ 
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใดซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจกัปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ซ่ึงกําลังจุตอิยู 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ 
และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจกัปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิด 
ข้ึนอยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียจกัไมเกดิข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู  
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        [๑๑๕๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
ปญจโวการภมิู ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ 
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ซ่ึงกําลังจุติอยู 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซ่ึงกําลังเขาถึงปญจโว 
การภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด 
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ี 
กําลังจุติอยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
ปญจโวการภมิูปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ  
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ  
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๕๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน  
และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ ปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตวในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๕๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจุติอยูสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตชีวติินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
ปญจโวการภมิู ปจฉิมภวกิสัตวในอรูปภมิู 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกาํลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
แตจักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินพิพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในอรูปภูมิ 
        [๑๑๕๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวท้ังหมดท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน   
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ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภมิู และสัตวเหลาใดมีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาใด คือ ปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพานแกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
ปญจโวการภมิู ปจฉิมภวกิสัตวในอรูปภมิู และสัตวเหลาใดมีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๕๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน 
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภมิู และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินพิพานแกสัตวเหลานั้น 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิและสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๕๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน  
และสัทธินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
แตจักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในอรูปภูมิ 
        [๑๑๕๗] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯมนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน  
และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท่ีกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ  
แตจักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลัจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในอรูปภูมิ 
        [๑๑๕๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน  
และอิตถินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ   
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แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ 
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน และสัตวเหลาใด  
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน 
และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท่ีกําลังจะปรินพิพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ 
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๕๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมีฆานะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภมิูแลวจักปรินิพพาน 
และสัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู แลวจกัปรินพิพานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี  
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  
แตฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว 
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน   
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และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๖๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
แตฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึน และฆานนิทรียก ็
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๖๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด  
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามา 
วจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจกัไม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 422 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดข้ึน 
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๖๒] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึน 
แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานั้นท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
ฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกั 
ปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๖๓] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมมี 
ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ  
แตฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และฆานนิทรียกย็อม  
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ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภมิู ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๖๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไม 
เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานและสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ 
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใดเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน  
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน้ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู สัตวเหลาใด เขาถึง 
รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ 
ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๖๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวติินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู 
        [๑๑๖๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู สัตวเหลาใด มี 
อุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกาํลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดข้ึน 
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๖๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยูสัตวซ่ึงไม 
เปนอิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินพิพาน  
ในกามาวจรภมิู ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
และอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ 
ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        [๑๑๖๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกาํลังจะปรินิพพาน  ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนอิตถีท่ีกําลังเกิดข้ึน 
อยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกัไมเกิดข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๖๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นคือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น  
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        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๗๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมดที่กําลังจตุิ สัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน  
ในกามาวจรภมิู ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซ่ึงเปนปุริสะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๗๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิสัตวซ่ึงไมเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียยอม 
เกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท่ีกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
และปุริสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู และสัตวเหลาใดมีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๗๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยู  สัตว 
ซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตมนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึน และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้คือสัตวซ่ึงกาํลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปนปุริสะ ท่ีกําลัง 
เกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมมนินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิูในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๗๓] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล แตโสมนัสสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียยอม 
ไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด ในภังคขณะแหงจตินั้น 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น  
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        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิต 
ประกอบดวยอุเบกขา จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนัน้ แตชีวิตินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมโสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจติประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึน 
ในลําดับแหงจติใด ในภังคขณะแหงจตินั้น 
        [๑๑๗๔] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยูในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล แตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็กัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิต 
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในภงัคขณะแหงจตินั้น 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตปจฉิมจิต 
ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตชีวติินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกดิข้ึนในลําดับ 
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น 
        [๑๑๗๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยูในภังคขณะ 
แหงจิต ในปวตัติกาล แตมนนิทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมไม 
เกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตชีวิตินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต  
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        [๑๑๗๖] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต 
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด  
ในภังคขณะแหงจิตนัน้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
โสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จกัเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิต 
นั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส  
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จัก 
เกิดข้ึนในลําดบัแหงจิตใด ในภงัคขณะแหงจิตนั้น 
        [๑๑๗๗] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต 
นั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
โสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไมสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน  
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และโสมนัสสินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
โสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา 
        [๑๑๗๘] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลา 
นั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
ประกอบดวยอุเบกขา 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
โสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
โสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส 
และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจติประกอบดวยอุเบกขา 
        [๑๑๗๙] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภงัคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
ประกอบดวยโสมนัส 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
อุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจติประกอบ 
ดวยโสมนัส ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา  
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        [๑๑๘๐] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย  
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวย 
อุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไมมนินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจติ 
ประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา 
        [๑๑๘๑] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต  
ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตปญญินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็จกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        หรือวา ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตสัทธินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนและสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        [๑๑๘๒] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึน  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 432 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตสัทธินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียกย็อมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        [๑๑๘๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
อุปปาทขณะแหงญาณวิปปยตุจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตแตปญญินทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
        [๑๑๘๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน ในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๑๘๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสตินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนและโสตินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือสัตวท่ีกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        โสตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม โสตินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน  
ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตวและอรูปสัตว 
        [๑๑๘๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ 
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึน และฆานนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น  
คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตจกัขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจักไมเกิดข้ึนและจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ 
นั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภมิู สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ  
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๑๑๘๗] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภมิู  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตอิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนและอิตถินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว   
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อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ 
ก็โดยภาวะน้ันแหละ แลวจกัปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ 
สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ 
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้นท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๘๘] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนและปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ  
อสัญญสัตวอรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ  
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซ่ึงกําลังจุติอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ 
ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรีย 
ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรีย 
ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ   
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สัตวซ่ึงกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิ 
ในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้นท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๘๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท้ังหมด ท่ีกําลังจตุิอยูสัตวซ่ึงไมมี 
จักขุ ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยู แตชีวติินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม  
จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตว 
ซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ และปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภมิู 
        [๑๑๙๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรียจกัไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียยอมไมเกดิข้ึนและโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะปรินิพพานในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว  
และสัตวเหลาใดมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงกาํลัง 
เขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใดมีจกัขุ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แก 
สัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม   
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โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใดซ่ึงมีจักขุ  
มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๙๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโว 
การภมิู สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตอุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็จกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว  
ในอรูปภูมิอสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้น 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม อุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพานในปญจโวการภมิู ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภมิู อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด 
มีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุตอิยู 
        [๑๑๙๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโว 
การภูมิ สัตวซ่ึงไมมีจักขุ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตวแตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว  
ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว  
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        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขา 
ถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม สัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน  
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภมิู และอสัญญสัตว 
        [๑๑๙๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู และรูปสัตวแตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม จกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภมิู  
และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนนิทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจกัขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
ปญจโวการภมิู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน 
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภมิู และอสัญญสัตว 
        [๑๑๙๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น 
คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด  
เปนปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังจุติอยู  
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        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยูแตฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตว 
เหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจกัปรินิพพาน แกสัตว 
เหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๙๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือสัตวท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซ่ึง 
ไมมีฆานะ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ 
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใดเปน 
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจกัปรินิพพานแกสัตวเหลานั้น ท่ี 
กําลังจุติอยู 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละ แลว 
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกดิข้ึนอยูแตฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  
ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น คือ 
สัตวซ่ึงกําลัจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด 
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้  
ท่ีกําลังจุติอยู  
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        [๑๑๙๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติ สัตว 
ซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน  
ในกามาวจรภมิู ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๑๙๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตวแตโสมนัสสินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนสัสินทรียก็จักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภมิู ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิอสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขา เกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน 
แกสัตวเหลานัน้ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลัง 
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกดิข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตว 
เหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและมนินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึน แกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ  
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สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อสัญญสัตว 
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๙๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก ็
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใดมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลัง 
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีฆานะ มีโสมนัสเกดิข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม อุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และฆานินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู อสัญญสัตวและ 
สัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้นท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๑๙๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็จกั 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม 
ภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู และอสัญญสัตว 
        [๑๒๐๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนินทรียกจ็ักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินพิพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม 
ภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงมีฆานะ ท่ี 
กําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม มนินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และฆานินทรียกย็อมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมิน้ัน คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๒๐๑] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และ 
สัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพานแก 
สัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู  
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        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ 
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูแตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๒๐๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นคือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินพิพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว  
ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรีย 
จกัไมเกิดข้ึน และอิตถินทรีย ก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๒๐๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจกัไม  
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เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็จัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม 
ภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจัก 
ปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปน 
อิตถี ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม 
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู อสัญญสัตว 
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึน้แลวจกัปรินพิพาน แกสัตวเหลานั้นท่ีกําลัง 
จุติอยู 
        [๑๒๐๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก ็
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อรูปาวจรภมิู อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึน 
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตว 
เหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม   



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 444 
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตว 
ซ่ึงกําลังจะปรินิพพานในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมิู  
อสัญญสัตวและสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ท่ีกําลัง 
จุติอยู 
        [๑๒๐๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมใชอิตถี ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียยอมไมเกดิข้ึน และสัทธินทรียก็จกั 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม 
ภวกิสัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม สัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๒๐๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนอิตถีท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมิู รูปาวจรสัตวแตมนินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน 
รูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนอิตถี  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นกห็าไม มนินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๒๐๗] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลัจุติจากกามาวจรภูมิ  
สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แตชีวติินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และชีวิตนิทรียก็จกั 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ  
ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียจักไม 
เกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๒๐๘] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจร 
ภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และโสมนสัสินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภมิู  
ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังจุติอยู 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้  
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        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ซ่ึงเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะมีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน  
แกสัตวเหลานัน้ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือสัตว 
ซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตวอรูปสัตว  
และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพานแกสัตวเหลานัน้ ท่ีกาํลัง 
จุติอยู 
        [๑๒๐๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจร 
ภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ใน 
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด  
เปนปุริสะมีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซ่ึงกําลังจุติอยู 
        หรือวา อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปน 
ปุริสะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู สัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แก 
สัตวเหลานั้น ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภมิู  
อสัญญสัตวและสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจกัปรินพิพาน แกสัตว 
เหลานั้นท่ีกําลังจุติอยู 
        [๑๒๑๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจาก 
กามาวจรภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิรูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว  
แตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียยอมไมเกดิข้ึน และ 
สัทธินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจร 
ภูมิปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม สัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๒๑๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากกามาวจร 
ภูมิ สัตวซ่ึงไมเปนปุริสะ ท่ีกาํลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตวและอรูปาวจรสัตว แต 
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึน และ 
มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้คือสัตวซ่ึงกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจร 
ภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวซ่ึงเปนปุริสะ  
ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังจะ 
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๒๑๒] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรีย จักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ  
จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจติ ในปวัตติกาลแตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนและโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตท่ีประกอบดวยอุเบกขา จักเกดิข้ึนใน 
ลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และ 
สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวตินิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนและชีวิตนิทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จกัเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะ 
แหงจิตนั้น สัตวซ่ึงจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        [๑๒๑๓] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากจตุโวการ 
ภูมิ จากปญจโวการภูมิ ในภงัคขณะแหงจติ ในปวตัติกาลแตอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมไมเกดิข้ึน และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จกัเกิดข้ึน 
ในลําดับแหงจติใดในภังคขณะแหงจตินั้น และสัตวซ่ึงกาํลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต  
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 449 
สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จกัเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในภังค 
ขณะแหงจิตนัน้ และสัตวซ่ึงกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        [๑๒๑๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู ในภังคขณะแหงจิต ในปวตัติกาล แตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียยอมไมเกดิข้ึนและสัทธินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวซ่ึงกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต สัตว 
ซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม  
สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน และชีวิตนิทรียกย็อมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต สัตวซ่ึงกําลังจุตจิากอสัญญสัตตภูมิ 
        [๑๒๑๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ  
ปญจโวการภมิู  ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม ชีวีตินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวซ่ึงกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และ 
สัตวซ่ึงกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตนิทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม   
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มนินทรียจกัไมเกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิต และสัตวซ่ึงกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
        [๑๒๑๖] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังค 
ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัสแตอุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึนและอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอม 
เพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขาปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึนในลําดับ 
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงจติประกอบ 
ดวยโสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนสัจักเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจติ 
นั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม อุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในภังคขณะแหง 
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา 
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด ในภังคขณะแหงจตินั้น และ 
อสัญญสัตว 
        [๑๒๑๗] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมด ในภังค 
ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และมนินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขาและอสัญญสัตว  
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        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
ประกอบดวยโสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ใน 
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบ 
ดวยอุเบกขา และอสัญญสัตว 
        [๑๒๑๘] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากอุเบกขา แตสัทธินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และสัทธินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัสและอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจติ 
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม  
สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้ ในภังค 
ขณะแหงปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวย 
โสมนัส และอสัญญสัตว 
        [๑๒๑๙] อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมด ในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยตุจิต แตมนนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็จักไมเกดิข้ึน แกสัตวเหลานั้น   
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ในภูมินั้น คือ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัสและอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย ยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม มนินทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะ 
แหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนสั 
และอสัญญสัตว 
        [๑๒๒๐] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรียยอมไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึน และปญญินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ใน 
ภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา ปญญินทรียไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปญญินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปญญินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        [๑๒๒๑] สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดมนินทรียจกัไมเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะ 
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตมนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียยอมไมเกดิข้ึน และมนินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ใน 
ภูมินั้น ภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว  
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        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
สัทธินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจกัไมเกดิข้ึน และ 
สัทธินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ 
อสัญญสัตว 
        [๑๒๒๒] ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดมนินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวท้ังหมดในภังคขณะแหง 
จิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากปญญา แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น 
ก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน และมนนิทรียก็จกัไมเกดิข้ึน แกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น  
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แต 
ปญญินทรียยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น กห็าไมมนินทรียจกัไมเกดิข้ึน และ 
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ 
อสัญญสัตว 
        [๑๒๒๓] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงเขาถึง 
อรูปภูมิ แลวจกัปรินิพพาน แตโสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไมจักขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และโสตินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๔] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวและสัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตฆานนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลว และฆานินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ นอกนี ้
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๕] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ  แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ 
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๖] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวสัตวซ่ึงเขาถึงรูปภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ 
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๗] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
นอกนี้  
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        หรือวา ชีวิตินทรีย จักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๘] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวและสัตวซ่ึงมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม จกัขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นนอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๒๙] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวและสัตวซ่ึงมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม จกัขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวนั้นนอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๐] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว แตมนินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวและมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๑] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวและสัตวซ่ึงเขาถึง 
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็ 
โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม  
ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอิตถินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๒] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจรภูมิ  
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ 
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ฆานินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๓] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๔] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวกิสัตวและสัตวซ่ึงมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้  
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        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๕] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงมี 
โสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพาน แตอุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ฆานินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตมนินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ฆานนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๗] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงเขาถึงรูปาวจร 
ภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซ่ึงเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ 
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และปุริสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว  
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        [๑๒๓๘] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตชีวิตินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๓๙] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว สัตวซ่ึงมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๐] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อิตถินทรียเคยเกิด 
ข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๑] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตมนินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น 
นอกนี้  
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        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๒] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตชีวิตินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และชีวิตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงมีอุเบกขา 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ก็หาไม ปุริสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ 
หรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว และสัตวซ่ึงมีโสมนัส 
เกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิด 
ข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ  
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        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตสัทธินทรียจักเกดิ 
ข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๖] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนนิทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวกิสัตว แตมนินทรียจกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นกห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตว 
นั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด แตโสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวและโสมนสัสินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลา 
นั้น นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๘] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึน ในลําดับแหงจติใดแตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวและอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น  
นอกนี้  
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        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๔๙] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๐] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนนิทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๑] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จกัเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใดแตอุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวและอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        ถูกแลว  
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        [๑๒๕๒] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตมนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
มนินทรียกจ็ักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๓] อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนนิทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๔] สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ปญญินทรียฯลฯ มนินทรีย  
จักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต  
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม สัทธินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรียก็จกั 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๕] ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
หรือ 
        ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้กห็าไม ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนนิทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น นอกนี้  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 463 
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๖] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว ในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๒๕๗] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสตินทรียจกัเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
ปญจโวการภมิู แตโสตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นหาไมจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และโสตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา โสตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๘] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจักเกดิข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และฆานินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ฆานินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๕๙] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
รูปาวจรสัตว และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจัก 
ปรินิพพาน แตอิตถินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และอิตถินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว นอกนี้  
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        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๖๐] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ 
รูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจัก 
ปรินิพพาน แตปุริสินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้นกห็าไม จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และปุริสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๖๑] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
ปญจโวการภมิู แตชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และชีวิตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว และอรูปสัตว แต 
จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และ 
จักขุนทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ 
        [๑๒๖๒] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโว 
การภูมิ และสัตวซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้แลว จกัปรินพิพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน  
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แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนสัสินทรียก็จักเกิดข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๖๓] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
ปญจโวการภมิู และสัตวซ่ึงมีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพานแตอุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวผูมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แตจักขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิน้ันกห็าไม อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และจักขุนทรียก็เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ 
        [๑๒๖๔] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
ปญจโวการภมิู แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมจักขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แตจกัขุนทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียจักเกดิข้ึนและจักขุนทรียก็เคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ 
        [๑๒๖๕] จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
ปญจโวการภมิู แตมนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คืออรูปสัตว แตจักขุนทรียเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรียจักเกิดข้ึนและจกัขุนทรียก็เคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้น คือสัตวซ่ึงมีขันธ ๕ 
        [๑๒๖๖] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ 
และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
อิตถินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และ 
อิตถินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภมิูนั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้ 
        หรือวา อิตถินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๖๗] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละแลวจักปรินิพพาน  
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แตปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น  ในภมิูนั้น  คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๖๘] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจกัเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และฆานินทรีย 
กเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๖๙] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวแตฆานนิทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว  
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        [๑๒๗๐] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีโสมนสัเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือกามาวจรสัตวนอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๑] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
สัทธินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกเ็คยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๒] ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไมฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
มนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้  
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        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
ฆานินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียจักเกดิข้ึน และมนินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๓] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปุริสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
ปุริสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ปุริสินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ปุริสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ถูกแลว 
        [๑๒๗๔] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตชีวิตนิทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถิน 
ทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๕] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียเคยเกดิข้ึนแลวและโสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึน 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตวนอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวแตอิตถินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๖] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีโสมนัสเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไม อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
เหลานั้น ในภมิูนั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๗] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
สัทธินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้  
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        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อิตถินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๘] อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
กามาวจรภูมิ แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา มนนิทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว แต 
อิตถินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และอิตถินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๗๙] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
และชีวิตนิทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา ชีวิตินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ชีวิตินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมชีวิตนิทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว  
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        [๑๒๘๐] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพานแตโสมนัสสินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และโสมนัสสินทรีย 
ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวแตปุริสินทรีย 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๘๑] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพานแตอุเปกขินทรีย 
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๘๒] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดสัทธินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว  
และสัทธินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว นอกนี้  
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        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๘๓] ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภมิูนัน้หรือ 
        ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
มนินทรียกจ็ักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แต 
ปุริสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัเกิดข้ึน และปุริสินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือกามาวจรสัตว 
        [๑๒๘๔] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขาจักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด และอสัญญสัตว  
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลว และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        โสมนัสสินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกาํลังเขาถึงช้ัน 
สุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจัก 
เกิดข้ึน และชีวิตินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มี 
ขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๘๕] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด และอสัญญสัตว  
แตอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และ 
อุเปกขินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรียเคยเกดิข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอุเปกขินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        [๑๒๘๖] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และสัทธินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมี 
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวติินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมสัทธินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ชีวิตินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นคือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี  
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        [๑๒๘๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตมนินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมี 
ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตนิทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
ชีวิตินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจกัเกิดข้ึน และชีวิตินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๘๘] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกดิข้ึนในลําดับแหงจติใด แตอุเปกขินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนั้นกห็าไมโสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก ็
จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือ 
ทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม  
อุเปกขินทรียจกัเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือ 
สัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        [๑๒๘๙] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจัก 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต แตสัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลวและสัทธินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ 
นอกนี ้
        หรือวา สัทธินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุตยิจิต 
เปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม สัทธินทรียจัก 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มี 
ขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๙๐] โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาสในเม่ือทุติยจติ 
เปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรียจัก 
เกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔  
มีขันธ ๕ นอกนี้ 
        [๑๒๙๑] อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัเกดิข้ึนแกสัตวนัน้ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคย  
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เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
อุเปกขินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
อุเปกขินทรียกเ็คยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๙๒] สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคย 
เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา มนินทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
สัทธินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมมนินทรียจกัเกิดข้ึน และสัทธินทรีย 
ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี ้
        [๑๒๙๓] ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมิูใดมนินทรียจักเกดิข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดข้ึน 
แลว และมนินทรียก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕  
นอกนี ้
        หรือวา มนนิทรียจกัเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวนั้น ในภมิูนั้น  
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        มนินทรียจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้ คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส  
แตปญญินทรียเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมมนินทรียจักเกิดข้ึน และ 
ปญญินทรียก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกน้ี 
        [๑๒๙๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตินทรียจกัไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๒๙๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานินทรียฯลฯ อิตถินทรีย  
ปุริสินทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๒๙๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ชีวติินทรียจกัไมเกิดข้ึนแก 
สัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๒๙๗] จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ อุเปก 
ขินทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น  
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        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๒๙๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
นั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๒๙๙] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวติินทรียโสมนัสสินทรีย  
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนนิทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ 
        ไมมี 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ปญญินทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว 
        [๑๓๐๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ 
        [๑๓๐๑] จักขุนทรียไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรียจักไมเกิดข้ึน 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        โสตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโวการภูมิ  
แตจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม โสตินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาสอสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๑๓๐๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ฆานินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ฆานินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และรูปาวจรสัตว แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ฆานินทรียจกั 
ไมเกิดข้ึน และจักขุนทรียกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
อสัญญสัตวและอรูปสัตว 
        [๑๓๐๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อินถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
รูปาวจรสัตว และสัตวท่ีเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจัก 
ปรินิพพาน แตจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม อิตถินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกไ็มเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๑๓๐๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
รูปาวจรสัตว และสัตวท่ีเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน  
แตจักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
จักขุนทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว  
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        [๑๓๐๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชวีิตินทรียจักไมเคย 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักขุนทรีย ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตวและ 
อรูปสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไมจักขุนทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
และปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโว 
การภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ชีวิตินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกไ็มเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส 
และปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ 
        [๑๓๐๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดจักขนุทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ใน 
ปญจโวการภมิู และสัตวซ่ึงมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพานแตจักขุนทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก ็
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้คือสัตวช้ันสุทธาวาส อสัญญสัตว และ 
อรูปสัตว 
        [๑๓๐๗] จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ  
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        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออรูปสัตวแตอุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และอุเปกขินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ  
และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโว 
การภูมิ และสัตวผูมีจักขุ มีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึน และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวช้ันสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ 
อสัญญสัตว 
        [๑๓๐๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไมเกิด 
ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออรูปสัตวแตสัทธินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และสัทธินทรีย 
ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ  
และอสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโว 
การภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม สัทธินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และจักขุนทรียกไ็มเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๐๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        จักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออรูปสัตวแตมนินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม จักขุนทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และมนินทรียก ็
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูมิ  
และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จกัขุนทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในปญจโวการ 
ภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัไมเกิดข้ึน 
และจักขุนทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ปจฉิม 
ภวกิสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๑๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะน่ันแหละ แลวจักปรินิพพาน 
แตฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกดิข้ึน 
และฆานินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        [๑๓๑๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานนิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ คือสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภมิูนั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
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        [๑๓๑๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชวีิตินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจร 
สัตว แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมฆานนิทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลว และชีวิตนิทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปา 
วจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจร 
ภูมิ แตฆานนิทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึน  
และฆานนิทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจร 
ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
        [๑๓๑๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว แต 
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว  
และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจร 
ภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลว จกัปรินิพพานแตฆานินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึน และฆานนิทรีย 
ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว  
และอรูปสัตว 
        [๑๓๑๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจัก 
ไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว  
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ 
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีฆานะ มีโสมนสัเกิดข้ึนแลวจกัปรินิพพิานแตานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และฆานนิทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแก 
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๑๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
สัทธินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ และ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมสัทธินทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
ฆานินทรียกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๑๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ  
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มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตฆานินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมมนินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ฆานินทรียกไ็มเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๑๗] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ปุริสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แต 
อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียจักไมเคยเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
        [๑๓๑๘] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชวีิตินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรีย ไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น  
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        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตอิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
ในอรูปาวจรภมิู 
        [๑๓๑๙] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไม 
เคยเกดิข้ึนแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นหรือ 
        อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตวแต 
โสมนัสสินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว  
และโสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ 
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดอิตถินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพานแตอิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        [๑๓๒๐] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตวอรูปาวจรสัตว  
แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว  
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
ในอรูปาวจรภมิู และอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
และสัตวซ่ึงมีโสมนัสเกิดข้ึนแลว จกัปรินพิพาน แตอิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้   
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ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนและอิตถินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ 
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในรูปาวจรภมิู ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        [๑๓๒๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        อิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมอิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
มนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอิตถินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตอิตถินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
อิตถินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
ในอรูปาวจรภมิู และอสัญญสัตว 
        [๑๓๒๒] ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตนิทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตชีวิตนิทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
ชีวิตินทรียก็จกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู ใน 
อรูปาวจรภูมิ 
        หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        ชีวิตินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม ชีวิตนิทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
ในอรูปาวจรภมิู  
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        [๑๓๒๓] ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนสัสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว แตโสมนัส 
สินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไมปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
โสมนัสสินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ 
อสัญญสัตว และอรูปสัตว 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดปริุสินทรียไม 
เคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวนัน้ ในภูมินัน้ 
        โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ใน 
กามาวจรภูมิ และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดข้ึนแลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย 
ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภมิูนัน้ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
อสัญญสัตวและอรูปสัตว 
        [๑๓๒๔] ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตอุเปกขินทรียจักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว  
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ  
ในอรูปาวจรภมิูและอสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในกามาวจร 
ภูมิ และสัตวซ่ึงเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดข้ึน แลวจกัปรินพิพาน แตปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไมอุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึน และปุริสินทรียก็ไมเคย  
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เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ 
และอสัญญสัตว 
        [๑๓๒๕] ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินัน้หรือ 
        ปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว  
แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม ปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลว และ 
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้  ในภูมินัน้  คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
อรูปาวจรภูมิและอสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปุริสินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตวในกามาวจรภูมิ  
แตปุริสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรียจักไมเกดิข้ึน และ 
ปุริสินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้น คือปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภมิู  
ในอรูปาวจรภมิู และอสัญญสัตว 
        [๑๓๒๖] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา โสมนัสสินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมิูใดชีวิตนิทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้นเคยเกิดข้ึนแลว 
        [๑๓๒๗] ชีวิตินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรีย ฯลฯ  
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนนิทรีย จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        จักเกดิข้ึน 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดชีวิตินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        เคยเกดิข้ึนแลว  
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        [๑๓๒๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย 
จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
ในเม่ือทุตยิจิตเปนไปอยู แตอุเปกขินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม  
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และอุเปกขินทรียก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้  
คืออสัญญสัตว 
        หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ในภมิูนั้น 
        อุเปกขินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยปจฉิมจิต และสัตวซ่ึงจักมีปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนัสเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด แต 
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม อุเปกขินทรียจกัไมเกิดข้ึน  
และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        [๑๓๒๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ  
ปญญินทรีย มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส  
ในเม่ือทุตยิจิตเปนไปอยู แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม โสมนัส 
สินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ 
อสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดโสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตโสมนัสสินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้ก็หาไม มนนิทรีย 
จักไมเกิดข้ึน และโสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ 
อสัญญสัตว 
        [๑๓๓๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ  
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        อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
ช้ันสุทธาวาส แตสัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียไม 
เกิดข้ึนแลว และสัทธินทรีย ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        สัทธินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตอุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินัน้กห็าไม สัทธินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        [๑๓๓๑] อุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ 
มนินทรีย จกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        อุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึง 
ช้ันสุทธาวาส แตมนินทรียจกัไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นกห็าไม อุเปกขินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดอุเปกขินทรียไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตอุเปกขินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ก็หาไม มนินทรียจัก 
ไมเกิดข้ึน และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        [๑๓๓๒] สัทธินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ฯลฯ  
มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ 
        สัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซ่ึงกําลังเขาถึงช้ัน 
สุทธาวาส แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม สัทธินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดสัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลว 
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น  
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        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตสัทธินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจกัไม 
เกิดข้ึน และสัทธินทรียก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        [๑๓๓๓] ปญญินทรียไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใดมนนิทรียจักไม 
เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินัน้หรือ 
        ปญญินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวท่ีกําลังเขาถึงช้ัน 
สุทธาวาส แตมนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินัน้กห็าไม ปญญินทรียไมเคย 
เกิดข้ึนแลว และมนินทรียกจ็ักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว 
        หรือวา มนินทรียจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใดปญญินทรีย ไมเคยเกิดข้ึน 
แลวแกสัตวนัน้ ในภูมินั้น 
        มนินทรียจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย 
ปจฉิมจิต แตปญญินทรียไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลานัน้ในภูมินั้นกห็าไม มนินทรียจักไม 
เกิดข้ึน และปญญินทรียก็ไมเคยเกดิข้ึนแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินัน้ คืออสัญญสัตว ฯลฯ 
                              ปวัตติวาร จบ 
                               ปริญญาวาร 
        [๑๓๓๔] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูโสตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดยอมกําหนดรูโสตินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๓๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        หามิได  
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        [๑๓๓๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๓๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๓๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๓๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๔๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวกยอมเจริญอัญญินทรีย แตจะละโทมนัสสินทรียกห็าไม ผูมีความพรอม 
เพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมเจริญอัญญินทรีย และยอมละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๔๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        หามิได  
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        หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมละโทมนัสสินทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๔๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๔๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมละอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๔๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมเจริญอัญญินทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๔๕]  ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรียหรือ 
        ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย แตจะไมละ 
โทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒จาํพวก บุคคลท่ีเหลือยอม 
ไมกําหนดรูจกัขุนทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย 
        ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมกําหนดรู 
จักขุนทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒จําพวกเสีย บุคคลท่ีเหลือยอมไม 
ละโทมนัสสินทรีย และยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย  
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        [๑๓๔๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม  
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสียบุคคลท่ีเหลือยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย  
และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้ยอมไมกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        บุคคลผูท่ีพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ 
ไมกําหนดรูจกัขุนทรียกห็าไม เวนบุคคลผูท่ีพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคล 
ท่ีเหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๓๔๗] ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๔๘] ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและพระอรหนัตเสีย บุคคลท่ี 
เหลือ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะไม 
กําหนดรูจักขุนทรียกห็าไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหนัตเสีย บุคคล 
ท่ีเหลือ ยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๓๔๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ  
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        บุคคลท่ี ๘ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม  
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลท่ีเหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย  
และไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส 
สินทรีย 
        ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ 
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลท่ี 
เหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๕๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม เวน 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จาํพวกเสีย บุคคลท่ีเหลือยอมไมละโทมนัสสินทรีย  
และยอมไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๕๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และพระอรหันตเสีย  
บุคคลท่ีเหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรียและยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส 
สินทรีย 
        ผูท่ีมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะ 
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และพระอรหนัต 
เสีย บุคคลท่ีเหลือ ยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย  
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        [๑๓๕๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ 
อัญญินทรียหรือ 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย  
แตจะไมเจริญอัญญินทรียกห็าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคล 
ท่ีเหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        บุคคลท่ี ๘ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม  
เวนบุคคลผูท่ีพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคลท่ีเหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และ 
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๕๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมกระทําให 
แจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอนญัญาตัสญัสสามีตินทรีย แตจะ 
ไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลท่ี ๘ และพระอรหันตเสีย บุคคลท่ีเหลือ 
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย 
        บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกระทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียกห็าไม เวนบุคคลท่ี ๘ และพระอรหันตเสีย บุคคลท่ีเหลือยอมไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๕๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตา 
วินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค๓ จาํพวก และพระอรหันต 
เสีย บุคคลท่ีเหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรีย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 499 
        ผูท่ีพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียแตจะไมเจริญ 
อัญญินทรียกห็าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓จําพวก และพระอรหันต 
เสีย บุคคลท่ีเหลือยอมไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียและยอมไมเจริญอัญญินทรีย 
        [๑๓๕๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย แตจะเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
ก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        [๑๓๕๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาญัสสามีตินทรีย แตจะเคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรียก็หาไม พระอรหนัตเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียแลว และเคยกําหนดรูแลว 
ซ่ึงจักขุนทรีย 
        [๑๓๕๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๕๘] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรียแตจะเคยทําใหแจง 
แลวซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม ผูใดไดทําใหแจงแลวซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรีย และเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
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        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๕๙] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึง 
โทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๔ จําพวกเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยละแลวซ่ึง 
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๓ จําพวกเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และเคย 
ละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๖๐] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
หรือ 
        บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย แตจะเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
ก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๑] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        บุคคล ๓ จําพวกเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย แตจะเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนัส 
สินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๒] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรียหรือ  
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        บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรียกห็าไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัสสามีตินทรีย และเคยเจริญ 
แลวซ่ึงอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๓] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจง 
แลวซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ 
        บุคคล ๗ จําพวก เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะเคยทําใหแจง 
แลวซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และเคย 
ทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลว ซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๔] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        ผูใดยอมทําใหแจงแลวซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียแตจะเคยทําให 
แจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม ผูใดไดทําใหแจงแลวซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๕] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนัน้ไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัส 
สินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัส 
สินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรียและไมเคยละแลวซ่ึง 
โทมนัสสินทรีย  
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        หรือวา ผูใดไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนัน้ไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        บุคคล ๖ จําพวกไมเคยกําหนดผูแลวซ่ึงจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญ 
ญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย และไมเคยเจริญแลว 
ซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นไมเคยกําหนด 
รูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนัน้ไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุน 
ทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๖๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนัน้ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลว 
ซ่ึงจักขุนทรีย 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะ 
ไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรีย และไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย  
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        [๑๓๖๙] ผูใดไมเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ 
        บุคคล ๔ จําพวก ไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และไมเคย 
เจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นไมเคยละแลว 
ซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๗๐] ผูใดไมเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตจะไมเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลว ซ่ึงอัญญินทรียและไมเคยละแลวซ่ึงโทมนสั 
สินทรีย 
        [๑๓๗๑] ผูใดไมเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว 
ซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซ่ึง 
โทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเคยละแลวซ่ึง 
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และไมเคย 
ละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๗๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซ่ึงอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียผูนัน้ไมเคย 
เจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ? 
        บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย และไมเคยเจริญ 
แลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๗๓] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซ่ึงอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียผูนัน้ไมเคยทํา 
ใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว 
ซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลว 
ซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และไมเคยเจรญิแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๗๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลว 
ซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลว 
ซ่ึงอัญญินทรีย ? 
        ผูใดยอมทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจะ 
ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
        [๑๓๗๕] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวกจักกําหนดรูจกัขุนทรีย แตจกัละโทมนัสสินทรียก็หาไมบุคคล ๕  
จําพวกกําหนดรูจักขุนทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจักขุนทรีย ? 
        ถูกแลว  
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        ถูกแลว 
        [๑๓๗๖] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
หรือ ? 
        บุคคล ๖ จําพวก กําหนดรูจักขุนทรีย แตจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น จกักําหนดรูจกัขุนทรีย และจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้จักกําหนดรูจักขุนทรีย ? 
        ถูกแลว 
        [๑๓๗๗] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจกัขุนทรีย ? 
        ถูกแลว 
        [๑๓๗๘] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักทําใหแจง ซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ ? 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจกักําหนดรูจักขุนทรีย ? 
        ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียแตจักกําหนดรู 
จักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และจักกําหนดรูซ่ึง 
จักขุนทรีย 
        [๑๓๗๙] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
หรือ ? 
        บุคคล ๔ จําพวก จักละโทมนัสสินทรีย แตจกัเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น จกัละโทมนัสสินทรีย และจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้จักละโทมนสัสินทรีย ? 
        ถูกแลว  
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        [๑๓๘๐] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตจักละโทมนัสสินทรียก็หาไมบุคคล ๕ จําพวก  
จักเจริญอัญญินทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๘๑] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจกัละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๓ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจักละโทมนสัสินทรียก็หาไม  
บุคคล ๕ จําพวก จกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๓๘๒] ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย 
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น จกัเจริญอัญญินทรีย และจักเจริญ 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๘๓] ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจกัเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จกัไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๓๘๔] ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจกัเจริญอัญญินทรีย 
        ผูท่ีพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตจักเจริญ 
อัญญินทรียกห็าไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียและจักเจริญอัญญินทรีย 
        [๑๓๘๕] ผูใดจักไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมละโทมนัสสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกัไมกําหนดรูจักขุนทรียกห็าไม  
บุคคล ๓ จําพวกจกัไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๓๘๖] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกัไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและจกัไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๓๘๗] ผูใดจักไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๘๘] ผูใดจักไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        ผูพรอมเพรียงดวยมรรค จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย  
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        ถูกแลว 
        [๑๓๘๙] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๔ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกัไมละโทมนัสสินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและจกัไมละโทมนสัสินทรีย 
        [๑๓๙๐] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกัไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๓  
จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๙๑] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        บุคคล ๓ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม  
บุคคล ๒ จําพวก จกัไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้จักไมละโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๙๒] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกัไมเจริญอัญญินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๙๓] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียหรือ  
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        บุคคล ๗ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จาํพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมทําให 
แจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้จักไมเจริญอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๓๙๔] ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แตจกัไมทําใหแจง 
ซ่ึงอัญญาตาวินทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวก จกัไมเจริญอัญญินทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้จักไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        [๑๓๙๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนสัสินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวกเคยละโทมนัสสินทรียแลว แตยอมกําหนดรูจักขุนทรียกห็าไม บุคคล 
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยละโทมนัสสินทรียแลวและยอมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        [๑๓๙๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุน 
ทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตยอมกําหนดรูจัก 
ขุนทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย และยอมกําหนดรูจักขุนทรีย  
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        [๑๓๙๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจกัขุนทรียหรือ 
        หามิได 
        [๑๓๙๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๓๙๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัส 
สินทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียแตยอมละโทมนัสสินทรีย 
ก็หาไม ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
และยอมละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๐๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๐๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย 
        หามิได  
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        [๑๔๐๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๐๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึง 
อัญญาตาวินทรีย หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๐๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๐๕] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย  
หรือ 
        บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรียก ็
หาไม บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรียและไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๐๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 512 
        บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรียและไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผูนั้นยอมไมกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๐๗] ผูใดไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียกห็าไม  
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย และไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตยอม 
ไมกําหนดรูจกัขุนทรียกห็าไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย และยอมไม 
กําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๔๐๘] ผูใดไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจัก 
ขุนทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
แตยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        [๑๔๐๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ  
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        บุคคล ๖ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรียและไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละ 
โทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๑๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย  
หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียก็หาไม  
บุคคล ๗ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยเจรญิแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตยอม 
ไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย และยอมไม 
ละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๑๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกยอมไมละโทมนสัสินทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส 
สินทรีย 
        ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๑๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย หรือ  
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        พระอรหนัตยอมไมเจริญอนัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียและไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย 
        บุคคลท่ี ๘ ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        [๑๔๑๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจง 
แลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมเคย 
ทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย 
        บุคคลท่ี ๘ ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมไม 
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๑๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย หรือ 
        พระอรหนัตยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ 
อัญญินทรีย 
        ผูท่ีมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย แตยอมไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย  
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        [๑๔๑๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจกัละโทมนัสสินทรีย หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๔๑๖] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจกัเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้ยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๑๗] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจกัเจริญอัญญินทรีย หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๑๘] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจะทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตยอมกําหนดรูจักขุนทรียกห็าไม 
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        [๑๔๑๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้ยอมละโทมนัสสินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๒๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ 
        ถูกแลว  
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        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนสัสินทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมละโทมนัสสินทรียกห็าไมบุคคลผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักเจริญอัญญินทรีย และยอมละโสมนัสสินทรีย 
        [๑๔๒๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตยอมละโทมนัสสินทรียก็หาไม  
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมละ 
โทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๒๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย  
หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม  
บุคคลท่ี ๘ จักเจริญอัญญินทรีย และยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๒๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรีย หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรีย 
        บุคคล ๗ จําพวกทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ก็หาไม บุคคลท่ี ๘ จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๒๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย หรือ 
        ถูกแลว 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญินทรีย  
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        บุคคล ๕ จําพวกจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญอัญญินทรียก็หาไม  
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ๓ จําพวก จกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และ 
ยอมเจริญอัญญินทรีย 
        [๑๔๒๕] ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัละโทมนัสสินทรีย หรือ 
        บุคคล ๕ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัสสินทรียกห็าไม บุคคล 
๔ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมละโทมนัสสินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค จักไมละโทมนัสสินทรีย แตยอมไม 
กําหนดรูจักขุนทรียกห็าไม บุคคล ๔ จําพวก จกัไมละโทมนัสสินทรียและยอมไมกําหนดรูจกั 
ขุนทรีย 
        [๑๔๒๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย หรือ 
        ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แต 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๘ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และ 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมกาํหนดรูจกั 
ขุนทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แต 
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
และยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        [๑๔๒๗] ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจกัไมเจริญอัญญินทรียกห็าไม บุคคล  
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แตยอมไมกาํหนด 
รูจักขุนทรียกห็าไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรียและยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย  



พระอภิธรรมปฎก เลม ๖ ยมกปกรณ ภาค ๒ - หนาท่ี 518 
        [๑๔๒๘] ผูใดยอมไมกาํหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๒๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แต 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๘ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย  
และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสิน 
ทรีย 
        บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย  
และยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๓๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล  
๓ จําพวก ยอมไมละโทมนสัสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หา 
ไม บุคคล ๒ จาํพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
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        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมไมละโทมนัสสินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียและจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญาตาวินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจัก 
ไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมไมเจริญอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม  
บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ยอมไมเจริญอัญญินทรีย 
        ถูกแลว 
        [๑๔๓๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นจกัละโทมนัสสินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        หามิได  
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        [๑๔๓๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นจกัเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้เคยกําหนดรูแลวซ่ึง 
จักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๓๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย ผูนั้นจกัเจริญอัญญินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๓๘]  ผูใดเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตา 
วินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซ่ึงจักขุนทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๓๙] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอนญัญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนัน้เคยละแลวซ่ึงโทมนัส 
สินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๔๐] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย แตจักเจริญอัญญินทรียก็หาไม พระ 
อนาคามีเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย  
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        บุคคล ๖ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรียก็หาไม พระ 
อนาคามีจักเจริญอัญญินทรีย และเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๔๑] ผูใดเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตา 
วินทรียหรือ 
        พระอรหนัตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย แตจกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียกห็าไม  
บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย และจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๖ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียและเคยละแลวซ่ึงโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๔๒] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัเจริญอัญญิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวก เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักเจริญอัญญินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จกัเจริญอัญญินทรีย และเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๔๓] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจกัทําใหแจงซ่ึง 
อัญญาตาวินทรียหรือ 
        พระอรหนัตเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจกัทําให 
แจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญา 
ตัญญัสสามีตินทรีย  
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        บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๖ จําพวก จกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๔๔] ผูใดเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นจกัทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        หามิได 
        หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญาตา 
วินทรีย 
        หามิได 
        [๑๔๔๕] ผูใดเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัสสินทรียหรือ 
        บุคคล ๕ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัสสินทรียกห็าไม  
บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมละโทมนัสสินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        พระอรหนัตจักไมละโทมนัสสินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๓  
จําพวกจักไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๔๔๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ปุถุชนเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานัน้ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจัก 
ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย และ 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรู 
จักขุนทรีย 
        พระอรหนัตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม  
บุคคล ๘ จําพวก จกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        [๑๔๔๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญินทรียหรือ  
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        บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๒  
จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย 
        พระอรหนัตจักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไมบุคคล ๒ จําพวก  
จักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย 
        [๑๔๔๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวิน 
ทรียหรือ 
        บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม  
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไม 
ทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย 
        พระอรหนัตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม  
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และไมเคยกําหนดรูจกัขุนทรีย 
        [๑๔๔๙] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียหรือ 
        ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานัน้ ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แต 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็าไม บุคคล ๖ จําพวกไมเคยละโทมนัสสินทรีย และ 
จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไมเคยละโทมนัส 
สินทรีย 
        บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรีย 
ก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก จกัไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียและไมเคยละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๕๐] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมเจริญอัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจกัไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม ปุถุชน 
เหลาใดจกัไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมละโทมนัสสินทรียและจักไมเจริญ 
อัญญินทรีย  
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        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละโทมนัสสินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรียก็หาไม ปุถุชน 
เหลาใด จกัไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยละ 
โทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๕๑] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
หรือ 
        บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียก็หาไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมเคยละโทมนัสสินทรีย และจักไม 
ทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา บุคคลใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย บุคคลนั้นไมเคยละโทมนัส 
สินทรีย 
        พระอรหนัตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรียกห็าไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น จกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย  
และไมเคยละโทมนัสสินทรีย 
        [๑๔๕๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซ่ึงอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียผูนัน้จักไมเจริญ 
อัญญินทรียหรือ 
        บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญ 
อัญญินทรียกห็าไม ปุถุชนเหลาใด จกัไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยเจริญแลว 
ซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรีย 
        บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามี 
ตินทรียกห็าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรคปุถุชนเหลานั้น จักไมเจริญอัญญินทรีย  
และไมเคยเจรญิแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๕๓] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซ่ึงอนญัญาตัญญัสสามีตินทรียผูนัน้จักไมทําให 
แจงซ่ึงอัญญาตาวินทรียหรือ  
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        บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทําใหแจง 
ซ่ึงอัญญาตาวินทรียกห็าไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรคปุถุชนเหลานั้น ไมเคย 
เจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        พระอรหนัตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัส 
สามีตินทรียกห็าไม ปุถุชนเหลาใด จกัไมไดเฉพาะซ่ึงมรรคปุถุชนเหลานั้น จักไมทําใหแจง 
ซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซ่ึงอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย 
        [๑๔๕๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญา 
ตาวินทรียหรือ 
        บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย แตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
ก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จกัไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย 
และจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย 
        หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย ผูนัน้ไมเคยเจริญแลวซ่ึง 
อัญญินทรีย 
        พระอรหนัตจักไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรียก็หาไม  
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ปุถุชนเหลานั้นจกัไมทําใหแจงซ่ึงอัญญาตาวินทรีย และ 
ไมเคยเจริญแลวซ่ึงอัญญินทรีย ดังน้ีแล 
                           อินทริยยมก ท่ี ๑๐ จบ 
                         ยมกปกรณ ตอนสุดทาย จบ 


