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เฉลยข้อสอบข้อเขียน/สมัภาษณ์ พระอภิธรรม ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๓๙-๒๕๕๕ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก 
สอบวัน ศกุร์/อาทิตย ์ท่ี......ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕... (วันแรก) 

วิชา : ธาตกุถา (นย๑-๗)  ข้อเขียน ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน / สัมภาษณ์ ๓ข้อ ๑๕ คะแนน  เวลา ๔ ช.ม./๑๕นาที 

บทน า (๕ คะแนน) 
๑. ก. ในพระอภิธรรม ๗  คัมภีร์  คัมภีร์ท่ี ๓  ชื่อวา่อะไร เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าอยา่งน้ัน ? 45, 54  
๑. ก. ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์  คัมภีร์ท่ี ๓  ซ่ึงชื่อว่า ธาตุกถาน้ัน เพราะเหตุไร ? 49ส 

ตอบ  ก. ในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คัมภีร์ที่ ๓ ชื่อว่า ธาตกุถานั้น เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจ าแนกธรรม
ทั้งหลาย มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงอรณธรรม เปน็ที่สุด โดยนัย ๑๔ ประการ เป็นค าปจุฉาและวิสัชนา อันเกี่ยวกับ ขนัธ์ 
อายตนะ ธาตุ ทั้งสิ้น จึงชื่อว่า ธาตกุถา 
 

๑. ก. จงแสดงความหมายดังต่อไปน้ี ปัญหาพยากรณโชติกะ ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ? 47 

ตอบ ก. ปัญหาพยากรณโชตกิะ นัน้ก็โดยความมุ่งหมายว่า ปกรณ์นีจ้ะกระท าความสว่างรุ่งเรือง ในค าปุจฉา
วิสัชนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนัน้ ให้ปรากฏแก่นักศึกษาทั้งหลาย จงึตั้งชื่อว่า ปญัหาพยากรณโชตกิะ 
ประการหนึ่ง, ส่วนค าว่า ธาตกุถาสรูปัตถนิสสยะ กเ็พราะปกรณน์ี้จะเป็นเครื่องมือและเป็นที่พึง่ที่อาศัยของนกัศึกษา
ทั้งหลาย ในอันทีจ่ะสรุปเนื้อความในคัมภีร์ธาตุกถาได้โดยสะดวก ฉะนั้นจึงให้ชื่อว่า ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ  
 

๑. ก. ให้แสดง วจนัตถะ ของค าว่า ธาตุกถา ? 40, 44  
ตอบ  ก. แสดงวจนัตถะของค าว่า ธาตุกถาดังนี้ ธาตูน  กถา = ธาตุกถา ศัพท์และเนื้อความอันเป็นที่ตั้งแห่งการแสดง
ธรรม หรืออันเป็นเหตุแห่งการแสดงธรรม มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงอรณธรรมเป็นที่สุด ศัพท์และเนื้อความเหล่านั้นชื่อว่า 
ธาตุกถา ได้แก่ ปกรณ์ธาตุกถา 
 

๑. คัมภีร์ท่ีชื่อว่า ธาตุกถาน้ี พระพุทธองค์ทรงแสดงปกรณ์อะไรบ้าง? และจงแสดงมาติกา ๕ อย่าง พร้อม
ความหมาย? 39  /  ๑. ก. มาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 42(7ค), 47ส, 53  

๑. ก. ธาตุกถาปกรณ์ มีกี่ประเภทคืออะไรบ้าง และค าว่าอุทเทสน้ี มีชื่อว่าอย่างไร มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 48ส  
ตอบ  เมื่อพระพทุธองคท์รงแสดงวิภังคปกรณจ์บลงแล้ว ทรงแสดงธาตกุถาปกรณ์ต่อไป ธาตกุถาปกรณน์ี้มี ๒ ประเภท 

คือ  อุทเทส ๑  นิทเทส ๑  พระองคท์รงแสดงอุทเทสก่อน แล้วทรงแสดงนิทเทสต่อไป  อุทเทสนีช้ื่อว่า มาตกิา   
(53) มาตกิา มี ๕ อย่าง คือ ๑) นยมาติกา  ๒) อัพภันตรมาติกา  ๓) นยมุขมาตกิา  ๔) ลักขณมาติกา  ๕) พาหิรมาตกิา 

แสดงมาติกา ๕ อย่าง พร้อมทั้งความหมาย ดังนี้   
 

๑. ข. มาติกา  มีกี่อย่าง ? คืออะไรบ้าง ? จงบอกมาพร้อมความหมาย ? 40, 44 

ตอบ  ข. มาติกามี ๕ อย่าง คือ 
๑. นยมาติกา  หมายความว่า เป็นมาติกาที่กล่าวถึงการจ าแนกขันธ์ ๕ เป็นต้น โดยแบ่งการแสดงออกเปน็นยัต่างๆ 

กัน  มีอยู่ ๑๔ นยั ด้วยกนั เรียกว่า มูลมาติกา ก็ได ้
๒. อัพภันตรมาติกา หมายความว่า ธรรม ๑๒๕  ด้วยกนั มีขันธ์ ๕ เปน็ต้น จนถึงมนสิการเป็นที่สุด เรียกว่าอัพภันตร

มาติกา เพราะพระองคท์รงยกธรรมเหล่านี้ขึ้นแสดงก่อน ให้เปน็ประธานในการแสดงตามนัยทั้ง ๑๔  
นัยนัน้ทุกๆ นัย 
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๓. นยมุขมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธีการแห่งการแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระองค์ทรง
วางหลักที่เป็นค าถาม ใหถู้กต้องเหมาะสมกับนัยทั้ง ๑๔ นัย นั้นว่า นัยหนึ่งๆ ควรจะตั้งค าถามอย่างไร 

๔. ลักขณมาตกิา หมายความว่า เปน็มาติกาที่แสดงถงึวิธตีอบ ในนยมุขมาตกิาให้ถกูต้องตามสมควรแก่ค าถามนัน้ๆ  
๕. พาหิรมาติกา หมายความว่า  เปน็มาติกาภายนอก คือ กุสลาธัมมาเปน็ต้น จนถึง อรณาธัมมาเป็นที่สุด รวม 

๒๖๖ บทที่แสดงในมาตกิานี้นัน้  พระองค์ไดท้รงน ามาจากปกรณ์อ่ืน คือ ธัมมสังคณีปกรณ์ และ
เมื่อเวลาแสดงกท็รงแสดงหลงัอัพภันตรมาติกา  ฉะนัน้จึงเรียกว่า พาหิรมาติกา 

 

๑. ก จงแสดงความหมายต่อไปน้ี  นยมาตกิา, ตีหิ สงฺคโห, จตูหิ สมฺปโยโค, สภาโค ? 50 

ตอบ  ก. แสดงความหมายต่อไปนี้  นยมาตกิา, ตีหิ สงฺคโห  จตูหิ สมฺปโยโค, สภาโค ? 
นยมาติกา  หมายความว่า เป็นมาตกิาที่ กล่าวถึงการจ าขนัธ์ ๕ เป็นตน้โดยแบ่งการแสดงออกเปน็ นัยต่างๆ กัน 

มีอยู่ ๑๔ นัยด้วยกัน เรียกว่า มูลมาตกิาก็ได ้
ตีหิ สงฺคโห  หมายความว่า เปน็นัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
จตูหิ สมปฺโยโค  หมายความว่า เปน็นัยที่แสดงถึงสภาวธรรมทีป่ระกอบกบันามขันธ์ ๔  ได ้
สภาโค  หมายความว่า เปน็การแสดงถึงสภาพธรรมที่ข้าร่วมกันไดต้ามหลัก สัมปโยคนัย  สังคหนัย 
 

๒. ก. นยมาตกิา หมายความวา่อยา่งไร? และจงแสดงการนับอัพภันตรมาตกิา ๑๐๕ มาให้ดูด้วย? 52ส  
ตอบ  ก. นยมาติกา หมายความว่า เปน็มาติกาทีก่ล่าวถึงการจ าแนกขันธ์ ๕ เปน็ต้น โดยแบง่การแสดงออกเป็นนยั
ต่างกัน มีอยู่ ๑๔ นัยด้วยกัน เรียก มูลมาตกิา ก็ได ้

การนับอัพภันตรมาติกา ๑๐๕ คือ ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๔  อินทรยี์ ๒๒  ปฏิจจสมุปบาท ๒๘  
สติปัฏฐาน ๑   สัมมปัปธาน ๑   อิทธิบาท ๑   ฌาน ๑  อัปปมญัญา ๑   ปญัจนิทรีย ์๑   พละ ๑   โพชฌงค ์๑   มัคค ๑   
ผัสสสัตตกราสี ๗ 
 

๑. ก. อัพภันตรมาตกิา ท่ีพระพุทธองค์ทรงตั้งไว้มกีี่บท คืออะไรบ้าง? 51 

ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้มี ๑๒๕ บท คือ ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๔  อินทรีย์ ๒๒  
ปฏิจจสมุปบาท ๑๒  สติปัฏฐาน ๔  สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  ฌาน ๔  อัปปมัญญา ๔  ปัญจินทรีย์ ๕  พละ ๕  
โพชฌงค์ ๗  อริยมัคคะมีองค์ ๘  ผัสสะ ๑  เวทนา ๑  สัญญา ๑  เจตนา ๑  จิต ๑  อธิโมกข์ ๑  มนสิการ ๑ 
 

๑. ก. อัพภันตรมาตกิา หมายความวา่อยา่งไร และมกีี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 49, 55 

๑. ก. อัพภันตรมาติกา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 43ส, 45ส  
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา หมายความว่า ธรรม ๑๒๕ ด้วยกนั มีขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึงมนสิการ เป็นที่สดุเรียกว่า 
อัพภันตรมาติกา เพราะพระองค์ทรงยกธรรมเหล่านี้ขึน้แสดงก่อนให้เป็นประธานในการแสดงตามนยัทั้ง ๑๔ นัยนั้น
ทุกๆ นัย และ (อัพภันตรมาติกา) มี ๒ อย่าง คือ  ๑. ขันธาทิอุทเทส      ๒. ผัสสสัตตกราสีอุทเทส 
 

๒. ก. อัพภันตรมาติกา ท่ีแสดงในปฐมนยนิทเทสน้ันมีกี่บท คืออะไรบ้าง ตอบโดยละเอียด ? 47 

ตอบ  ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงในปฐมนยนิทเทสนั้น มี ๑๐๕ บท คือ  ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘  สัจจะ ๔  
อินทรีย์ ๒๒  ปฏิจจสมุปบาท ๒๘  สติปัฏฐาน ๑  สัมมัปปธาน ๑  อิทธิบาท ๑  ฌาน ๑  อัปปมัญญา ๑  ปัญจินทรีย์ ๑  
พละ ๑  โพชฌังคะ ๑  มัคคะ ๑   ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  อธิโมกข์  มนสิการ 
 

๑. นยมขุมาตกิาหมายความวา่อยา่งไร และพระองค์ทรงตั้งไว้กีบ่ท คืออะไรบา้ง แสดงพร้อมท้ังความหมาย ? 
50ส, 54ส   
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๑. ก. ในนยมุขมาตกิาน้ี พระองค์ทรงตั้งไว้กีบ่ท คืออะไรบ้าง ? (แสดงพร้อมท้ังความหมาย)  46 

๗. ก. นยมุขมาตกิา มีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 42  

ตอบ  นยมุขมาติกา หมายความว่า เป็นมาตกิาที่แสดงถึงวิธกีารแห่งการแสดง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
พระองค์ทรงวางหลักที่เป็นค าถาม ไดถู้กต้องเหมาะสมกบันัยทั้ง ๑๔ นัย นัน้ว่า  นยัหนึง่ๆ ควรจะตัง้ค าถามอย่างไร  
และพระองค์ทรงตั้งไว้  ๔ บท คือ 
ตอบ  ก. ในนยมุขมาตกิานี้ พระองค์ทรงตั้งบทไว้ ๔ บท คือ 

๑) ตีหิ  สงฺคโห เป็นนัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
๒) ตีหิ  อสงฺคโห เป็นนัยที่แสดงการนับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
๓) จตูหิ  สมฺปโยโค เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ ได้  
๔) จตูหิ  วิปฺปโยโค เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  

(42)  ๔) จตูหิ  วิปฺปโยโค หมายความว่า   เป็นนัยที่แสดงถึงสภาวธรรมที่ประกอบกบั นามขันธ์ ๔ ไม่ได้  
 

๑. ก. ลักขณะมาติกา หมายความว่าอย่างไร และมีกีบ่ท คืออะไรบ้าง จงแสดงพร้อมความหมาย ? 52ส, 55ส  

๗. ข. ลักขณมาตกิา มกีี่อยา่ง คืออะไรบา้ง ? 42  

ตอบ  ก. ลักขณะมาติกา หมายความว่า เป็นมาติกาที่แสดงถึงวิธีตอบในนยมุขมาติกาให้ถกูต้อง ตามสมควรแก่
ค าถามนั้นๆ (ลักขณมาติกา) มี ๒ อย่าง คือ  

๑) สภาโค    เป็นการแสดงถงึสภาพธรรมที่เข้าร่วมกนัได้     ตามหลักสัมปโยคนัย สังคหนัย  
๒) วิสภาโค  เป็นการแสดงถึงสภาพธรรมทีเ่ข้าร่วมกันไม่ได้ ตามหลักสัมปโยคนัย สังคหนัย  

 

๑. ข. ปุจฉา  มีกี่อย่าง  คืออะไรบ้าง ? 44ส 

ตอบ  ข. ปุจฉา  มี ๓ อย่าง คือ 
 ๑. ปุจฉาที่เกี่ยวด้วยขันธ์ 
 ๒. ปุจฉาที่เกี่ยวด้วยอายตนะ  
 ๓. ปุจฉาทีเกี่ยวด้วยธาตุ 
 

๒. ก. ขันธาทิอุทเทส มีกี่อย่าง? คืออะไรบ้าง? 39, 43ส, 44ส, 45ส  
ตอบ  ก. ขันธาทิอุทเทส มี ๑๕ อย่าง คือ  
  ๑) ขันธอุทเทส    ๒) อายตนอุทเทส    ๓) ธาตุอุทเทส    ๔) สัจจอุทเทส  
  ๕) อินทริยอุทเทส    ๖) ปฎิจจสมุปบาทอุทเทส    ๗) สติปัฏฐานอุทเทส    ๘) สัมมัปปธานอุทเทส  
  ๙) อิทธิบาทอุทเทส  ๑๐) ฌานอุทเทส  ๑๑) อัปปมัญญาอุทเทส  ๑๒) ปัญจินทริยอุทเทส  
๑๓) พลอุทเทส  ๑๔) โพชฌังคอุทเทส  ๑๕) มัคคอุทเทส  
 

๑. ก. ปฏิจจสมปุบาทนิทเทส วา่โดยองค์และว่าโดยประเภท มีอยา่งละเท่าไร ? คืออะไรบ้าง ? 52  
๑. ก. ปฏิจจสมปุบาทนิทเทส วา่โดยองค์มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?53ส  
๒. ข. ปฎิจจสมุปบาทน้ี เมื่อว่าโดยประเภทแล้วมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง? 39  
ตอบ  ก. ปฏิจจสมุปบาทว่าโดยองค์มี ๑๒ คือ 
๑. อวิชชา  ๒.  สังขาร  ๓. วิญญาณ    ๔. นามรูป    ๕. สฬายตนะ    ๖. ผัสสะ   
๗. เวทนา  ๘. ตัณหา  ๙. อุปาทาน  ๑๐. ภวะ  ๑๑. ชาติ  ๑๒. ชรา-มรณะ 
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(39) และปฏิจจสมุปบาทว่าโดยประเภท มี ๑๘ คือ 
  ๑. อวิชชา   ๒. สังขาร   ๓. วิญญาณ   ๔. นามรูป    ๕. สฬายตนะ   ๖. ผัสสะ   ๗. เวทนา   ๘. ตัณหา   ๙. อุปาทาน   
๑๐. ภวะ    ๑๑. ชาติ    ๑๒. ชรา    ๑๓. มรณะ   ๑๔. โสกะ   ๑๕. ปรเิทวะ   ๑๖. ทกุข์    ๑๗. โทมนัส   ๑๘. อุปายาส 
 

๑. ก. จงแสดงบาลีหัวข้อนัย (ชื่อของนัย) ท้ัง ๑๔ นัย มาตามล าดับ? 43 

๑. ข. จงแสดงหัวข้อนัยทั้ง ๑๔  นัย ? 47 

ตอบ   ก. ข. แสดงหัวข้อนัยทั้ง ๑๔  นัยดังนี้ 
  ๑. ปฐมนยสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส     ๒. ทุติยนยสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
  ๓. ตติยนยอสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส    ๔. จตุตฺถนยสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
  ๕. ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส    ๖. ฉฏฺ มนยสมฺปโยควิปฺปโยคปทนิทฺเทส 
  ๗. สตฺตมนยสมฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส   ๘. อฏฺ มนยวิปฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทส 
  ๙. นวมนยสมฺปยุตฺเตนสมฺปยุตฺตปทนิทฺเทส  ๑๐. ทสมนยวิปฺปยุตฺเตนวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส 
๑๑. เอกาทสมนยสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส  ๑๒. ทวาทสมนยสมฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๑๓. เตรสมนยอสงฺคหิเตนสมฺปยุตฺตวิปฺปยุตฺตปทนิทฺเทส  ๑๔. จุทฺทสมนยวิปฺปยุตฺเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
 

๑. ก. จงแสดงจ านวนบทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยทั้ง ๑๔ นัย ตามล าดับ ? 48 

ตอบ  ก. แสดงจ านวนบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยทั้ง ๑๔ นัย  ตามล าดับ  ดังนี้ 
  ๑. ปฐมนยนิทเทส   ๓๗๑ บท   ๒. ทุติยนยนิทเทส     ๔๒ บท 
  ๓. ตติยนยนิทเทส     ๙๐ บท   ๔. จตุตถนยนิทเทส     ๖๙ บท 
  ๕. ปัญจมนยนิทเทส   ๒๕๗  บท   ๖. ฉัฏฐนยนิทเทส ถ้านับตามอรรถกถา ๒๔๘ บท ถ้านับตามฎีกา ๒๕๐ บท 
  ๗. สัตตมนยนิทเทส     ๓๗ บท   ๘. อัฏฐมนยนิทเทส   ๓๒๔ บท 
  ๙. นวมนยนิทเทส   ๑๒๐ บท ๑๐. ทสมนยนิทเทส   ๒๕๐ บท 
๑๑. เอกาทสมนยนิทเทส     ๖๙  บท ๑๒. ทวาทสมนยนิทเทส   ๑๒๐ บท 
๑๓. เตรสมนยนิทเทส   ๑๓๐ บท ๑๔. จุททสมนยนิทเทส  ๓๒๔  บท 
 

๖. จงแสดงจ านวน ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นภาษาบาลี มาดู ? 42 
ตอบ  แสดงจ านวน ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เป็นภาษาบาลี ดังนี้  
ขันธ์ ๕  คือ เอเกน ขนฺเธน, ทฺวีหิ ขนฺเธหิ, ตีหิ ขนฺเธหิ, จตูหิ ขนฺเธหิ, ปญฺจหิ ขนฺเธหิ,   
อายตนะ ๑๒  คือ เอเกนายตเนน, ทฺวีหายตเนหิ, ตีหายตเนหิ, จตูหายตเนหิ, ปญฺจหายตเนหิ, ฉหายตเนหิ, สตฺต-

หายตเนหิ, อฏฺ หายตเนหิ, นวหายตเนหิ, ทสหายตเนหิ, เอกาทสหายตเนหิ, ทฺวาทสหายตเนหิ   
ธาตุ ๑๘  คือ เอกาย ธาตุยา, ทฺวีหิ ธาตูหิ, ตีหิ ธาตูหิ, จตูหิ ธาตูหิ, ปญฺจหิ ธาตูหิ, ฉหิ ธาตูหิ, สตฺตหิ ธาตูหิ, 

อฏฺ หิ ธาตูหิ, นวหิ ธาตูหิ, ทสหิ ธาตูหิ, เอกาทสหิ ธาตูหิ, ทฺวาทสหิ ธาตูหิ, เตรสหิ ธาตูหิ, จุทฺทสหิ 
ธาตูหิ, ปณฺณรสหิ ธาตูหิ, โสฬสหิ ธาตูหิ, สตฺตรสหิ ธาตูหิ, อฏฺ รสหิ ธาตูหิ   

 

๒. จงแปลค าบาลีท่ีแสดงจ านวนบทท่ีแสดงไว้ในนยะต่างๆ ดังต่อไปน้ี โกสลา , รัคฆา, นฬา, ธูตา, สมารา, 
เทวรา, นิมักขา, สัคคา, วิราคา, อริยา, นัคคิยา, ภักขิลา? 46ส 

ตอบ โกสลา แปลว่า  ๓๗๑  บท   รัคฆา  แปลว่า    ๔๒  บท 
นฬา แปลว่า    ๙๐  บท ธูตา  แปลว่า    ๖๙  บท 
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สมารา  แปลว่า  ๒๕๗  บท เทวรา   แปลว่า  ๒๔๘  บท 
นิมักขา  แปลว่า  ๒๕๐  บท สัคคา   แปลว่า    ๓๗  บท 
วิราคา  แปลว่า  ๓๒๔  บท อริยา  แปลว่า  ๑๒๐  บท 
นัคคิยา   แปลว่า  ๑๓๐  บท ภักขิลา  แปลว่า  ๓๒๔  บท 

 

๓. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยที่ ๒, ๓, ๔, ๕ เป็นธรรมชนิดไหน และแสดงเป็นพิเศษอย่างไร? 46ส 

ตอบ  ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนัยต่าง ๆ นั้น ดังนี้ 
นัยที่ ๒  เป็นธรรมที่ขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุ ต่างกัน (ส าหรับรูป) หรือเป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ เหมือนกัน แต่

ธาตุ ต่างกัน (ส าหรับจิต) 
นัยที่ ๓  เป็นธรรมที่ขันธ์ต่างกัน อายตนะ และธาตุเหมือนกัน 
นัยที่ ๔  เป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน และการแสดงจตุตถนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท 
นัยที่ ๕  เป็นธรรมที่มีขันธ์ อายตนะ ธาตุ ต่างกัน และการแสดงปัญจมนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท 
 

๒. ข. ในนัยทั้ง ๑๔  นัยนั้น  มีนัยไหนบ้างท่ีกลับประธานบทไม่มีเกหิจิ? 49ส 

 มีนัยไหนบ้างท่ีมีเกหิจิ  ไม่มีกลับประธานบท 
 มีนัยไหนบ้างท่ีมีท้ังเกหิจิและกลับประธานบทได้ท้ังสอง 
 มีนัยไหนบ้างท่ีไม่มีท้ังกลับประธานบทและเกหิจิท้ังสอง 
ตอบ  ข. ใน นัยทั้ง ๑๔ นัยนั้น 
นัยที่กลับประธานบทอย่างเดียวมี ๒ นัยคือ ๑. จตุตถนยนิทเทส     ๒. ปญฺจมนยนิทเทส 
นัยที่มีเกหิจิอย่างเดียว มี ๓ นัยคือ  ๑.ฉฏฺฐนยนิทเทส     ๒. เอกาทสมนยนิทเทส     ๓. เตรสมนยนิทเทส 
นัยที่มีทั้งเกหิจิและกลับประธานบทได้ทั้งสองมี ๓ นัยคือ ๑. สตฺตมนยนิทเทส   ๒. นวมนยนิทเทส   ๓. ทสมนยนิทเทส 
นัยที่ไม่มีทั้งกลับประธานบทและเกหิจิทั้งสองมี ๖ นัย คือ ๑. ปฐมนยนิทเทส   ๒. ทุติยนยนิทเทส   ๓. ตติยนยนิทเทส 

๔. อฏฺฐมนยนิทเทส   ๕. ทฺวาทสมนยนิทเทส   ๖. จุทฺทสมนยนิทเทส 
 

ปฐมนยสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๒. ข. จงแสดงคาถาแสดงบทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในปฐมนยนิทเทส ท้ังบาลีและค าแปล ? 40(4ข), 43(2ข)  
ตอบ  ข. คาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงใน ปฐมนยนิทเทส  

ขนฺธาทิ  อินฺทฺริยนฺตานิ  เอกสฏฺ ติ  วุจฺจเร  
อฏฺ วีส  สมุปฺปาเท  โสฬเสว  ตโต  ปเร  
พาหิรโต  ติกทุเก  ปกฺขิปิตฺวาน  โกสลา ฯ  

พึงนับจ านวนบทที่แสดงในปฐมนยนทิเทสนี้  มี ๓๗๑ บท ดังนี้ คือ 
ตั้งแต่ขันธ์ ๕ เป็นต้น จนถึง อินทรีย์ ๒๒ เป็นที่สุด นั้น  มี    ๖๑ บท  
ในปฏิจจสมุปบาท  มี    ๒๘ บท  
ธรรมที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไปนั้น  มี     ๑๖ บท  

เมื่อเอาติกบท ๖๖ และทุกบท ๒๐๐ บท จากพาหิรมาติกา  
เข้ารวมกับบทที่อยู่ในอัพภันตรมาติกาแล้ว  คงเป็นจ านวน  ๓๗๑ บท  

 

๑. ข. ขันธาทินิทเทส มกีี่อยา่ง  คืออะไรบา้ง ? 41(1ก), 47ส, 53 

ตอบ  ข. ขันธาทินทิเทสมี ๑๕ อย่างคือ  
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  ๑) ขันธนิทเทส    ๒) อายตนนิทเทส    ๓) ธาตุนิทเทส    ๔) สัจจนิทเทส  
  ๕) อินทริยนิทเทส    ๖) ปฎิจจสมุปบาทนิทเทส    ๗) สติปัฏฐานนิทเทส    ๘) สัมมัปปธานนิทเทส  
  ๙) อิทธิบาทนิทเทส  ๑๐) ฌานนิทเทส  ๑๑) อัปปมัญญานิทเทส  ๑๒) ปัญจินทริยนิทเทส  
๑๓) พลนิทเทส  ๑๔) โพชฌังคนิทเทส  ๑๕) มัคคนิทเทส  
 

๑. ข. จงบอกชื่อท่ีแสดงได้ท้ัง ๓ ประเภท ๑. เภทสุทธ  ๒. เภทเอกมูลาทิ  ๓. อเภท ว่ามีกี่นิทเทส คือ 
นิทเทสอะไรบา้ง ? 52 

๑. ข. ในขันธาทินิทเทส ๑๕ น้ัน มีกี่นิทเทสท่ีแสดงได้ท้ัง เภทสุทธ เภทเอกมูลาทิ อเภท จงบอกชื่อนิทเทส
น้ัน ๆ มาด้วย ? 48ส 

ตอบ  ข. นิทเทสที่แสดงทั้ง ๓ ประเภท เภทสุทธ, เภทเอกมูลาทิ, อเภท นั้นมี ๕ นิทเทส คือ  
๑. ขันธนิทเทส  ๒. อายตนนทิเทส  ๓. ธาตุนิทเทส  ๔. สัจจนิทเทส  ๕. อินทริยนทิเทส 

 

๓. ข. ในอายตนนิทเทส เภท เอกมูลาทิ มีจ านวนเท่าไร? คืออะไรบ้าง? 39 
ตอบ  ในอายตนนิทเทส เภท เอกมูลาทิ มีจ านวน ๑๑ คือ  

๑) เอกมูล  ๒) ทวิมูล  ๓) ติมูล    ๔) จตุมูล    ๕) ปัญจมูล  ๖) ฉมูล  
๗) สัตตมูล  ๘) อัฏฐมูล  ๙) นวมูล  ๑๐) ทสมูล  ๑๑) เอกาทสมูล  

 

๑. ก. ในอายตนนิทเทส? 51ส  
อายตนะใด เป็นมลูะได้อย่างเดียว  อายตนะใด เป็นมลูีได้อยา่งเดียว 
อายตนะใด เป็นได้ท้ังมลูะและมูลี  อายตนะใด เป็นไม่ได้ท้ังมูละและมูลีท้ังสอง 

ตอบ  ก. ในอายตนนทิเทส 
จักขายตนะ เปน็มูละได้อย่างเดียว  ธัมมายตนะ เป็นมูลีได้อย่างเดียว  
โสตายตนะ จนถึง มนายตนะ เปน็ได้ทั้งมูละและมูลี  เป็นไม่ได้ทั้งมูละและมูลีนั้น  ไม่ม ี

 

๒. ก. เภทเอกมลูาทิ ของอินทริยนิทเทส มีเท่าไร? คืออะไรบ้าง ? 51ส, 55ส  
ตอบ  ก. เภทเอกมูลาทิ ของอินทริยนิทเทส มี ๒๑  คือ   
  ๑..เอกมูล    ๒. ทวิมูล    ๓. ติมูล    ๔. จตุมูล    ๕. ปัญจมูล    ๖. ฉมูล   
  ๗. สัตตมูล    ๘. อัฏฐมูล  ๙. นวมูล  ๑๐. ทสมูล  ๑๑. เอกาทสมูล  ๑๒. ทวาทสมูล   
๑๓. เตรสมูล  ๑๔. จุททสมูล  ๑๕. ปัณณรสมูล  ๑๖. โสฬสมูล  ๑๗. สัตตรสมูล  ๑๘. อัฏฐารสมูล  
๑๙. เอกูนวีสติมูล  ๒๐. วีสติมูล  ๒๑. เอกวีสติมูล 
 

๑. ข. มีข้อย่อย ๑-๔ ข้อย่อย มักจะถามของปฐมนยนิเทสดังนี ้
๑. จงแปลปุจฉา และวิสัชนา พร้อมท้ังค าแปล ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ?  
๑. ค. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสัชนาในปุจฉาดังต่อน้ี ?  
๑. ข. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี  
๑. ข. จงวิสัชนา (ท้ังบาลีและค าแปล) ในปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) (ให้แปลวิสัชนา)?  
 

ปุจฉา  วิญฺ าณกฺขนฺโธ  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิโต ? 41(1ข/4), 44(2/4) 
วิสัชนา  วิญฺ าณกฺขนฺโธ  เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ  สงฺคหิโต  
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วิญญาณขันธ์ [41(1ข) หรือ จิต ๘๙ ที่มีอารัมมณวิชานนลักขณะ] นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑  
มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  

๓. ก. จงแสดงสัญญาขันธมูลี ทวิมูล ตามปฐมนย ทั้งสังคหิตะ และอสังคหิตะ พร้อมท้ังบาลีค าแปล? 39 
ตอบ  ก. จงแสดงสัญญาขันธมูลี ทวิมูล ตามปฐมนย ทั้งสังคหิตะ และอสังคหิตะ  
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ ตีหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  

อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑  
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา   
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ และสัญญาขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ สังขารขันธ์๑ วิญญาณขันธ์ ๑  

มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  
 

๔. ก. จงแสดง ติมูล ในรูปักขันธมูล สังขารักขันธมูลี มาโดยละเอียด ? 39 

ตอบ  แสดง ติมูล ในรูปักขันธมูล สังขารักขันธมูลี ดังนี้  
ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ จตูหิ ขนฺเธหิ เอกาทสหายตเนหิ เอกาทสหิ  

ธาตูหิ สงฺคหิตา  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้ วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ 

สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ 
๑๐ ธัมมธาตุ ๑  

ปุจฉา รูปกฺขนฺโธ จ เวทนากฺขนฺโธ จ สญฺ ากฺขนฺโธ จ สงฺขารกฺขนฺโธ จ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จ  เวทนากฺขนฺโธ จ  สญฺ ากฺขนฺโธ จ  สงฺขารกฺขนฺโธ จ  เอเกน ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ 

อสงฺคหิตา  
 รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑ 

วิญญาณธาตุ ๗  
 

๒. จงแสดง อเภท ขันธนิทเทส ตามปฐมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 48ส 
ตอบ  ปุ. ปญฺจกฺขนฺธา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
 ขันธ์ ๕  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. ปญฺจกฺขนฺธา  ปญฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  อฏฺ ารสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 
 ขันธ์  ๕ นี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  ๕  อายตนะ  ๑๒  ธาตุ ๑๘ 

ปุ. ปญฺจกฺขนฺธา   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 
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 ขันธ์ ๕  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. ปญฺจกฺขนฺธา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  น  กาหิจิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 

 ขันธ์ ๕ นี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์   อายตนะ  ธาตุ  อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี 
 

ปุจฉา  รูปายตน  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต  ? 50(1ข/3)  
วิสัชนา รูปายตน  เอเกน ขนเฺธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา  สงฺคหิต   

รูปายตนะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑  รูปายตนะ ๑  รูปธาตุ ๑ 
 

ปุจฉา  ธมฺมายตน   กตีหิขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิต  ? 53(1ค) 
ตอบ  ค. แปล ธัมมายตนะ   นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 
วิสัชนา ธมฺมายตน   อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกายธาตยุา  สงฺคหิต   

 ธัมมายตนะ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ 
รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

 

ปุ.  จกฺขายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 42(1/5) 
แปล จักขายตนะ และธัมมายตนะ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 
วิ.  จกฺขายตนญจฺ ธมฺมายตนญจฺ  เอเกน ขนเฺธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตานิ . 

จักขายตนะ และธัมมายตนะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยวญิญาณขนัธ์ ๑  อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙  
มนายตนะ ๑   ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ วิญญาณธาต ุ๗ (เว้นจักขายตนะ จักขุธาต)ุ  

 

ปุ. รูปายตนญฺจ  ธมฺมายตนญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ ? 48(1ข/3)  
วิ. รูปายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ อสงฺขต  ขนฺธโต เปตฺวา จตูหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ. 
รูปายตนะ และ ธัมมายตนะ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ ได้ด้วยขันธ์ 
๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ธัมมายตนะ  ธาตุ ๒ คือ รูปธาตุ 
ธัมมธาตุ  

 

ปุจฉา  มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ ? 40(2/5), 41(1ข/4), 
44(2/4), 55(1ข/3) 

วิสัชนา  มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ  อสงฺขต   ขนฺธโต เปตวา  ปญฺจหิ ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  อฏฺ หิ ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ  
 มนายตนะ และ ธัมมายตนะนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้

ด้วย ขันธ์ ๕   อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑  
 

๒. จงวิสัชนาท้ังบาลีและภาษาไทยในปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? (มี ๒-๓ ข้อย่อย) ดังนี้  
ปุ. ธมฺมายตน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต  ? 43ส(1/3), 51ส(1/2)   

วิสัชนา  ธมฺมายตน   เอเกน  ขนฺเธน  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต   
ธัมมายตนะนี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  วิญญาณขันธ์   
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  มนายตนะ ๑    ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๗ 

 

๒. ก. เภทเอกมูลาทิ ของอายตนนิทเทส มีจ านวนเท่าไร คืออะไรบ้าง? และจงแสดง เอกมูล โดยมี มนายตนะ
เป็นมูล ธัมมายตนะเป็นมูลี ท้ังบาลีและภาษาไทย มาโดยละเอียด (เฉพาะสังคหิตะ) ? 44ส 
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ตอบ  ก. เภทเอกมูลาทิ ของอายตนนิทเทส  มีจ านวน ๑๑ คือ    ๑. เอกมูล     ๒. ทวิมูล     ๓. ติมูล    ๔. จตุมูล,  
๕. ปัญจมูล      ๖. ฉมูล      ๗. สัตตมูล      ๘. อัฏฐมูล      ๙. นวมูล      ๑๐. ทสมูล      ๑๑. เอกาทสมูล 

แสดงเอกมูล โดยมี มนายตนะเปน็มูละ  ธัมมายตนะเป็นมลูี  (เฉพาะสังคหิตะ) 
ปุจฉา  มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ   

มนายตนะและธัมมายตนะ  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ?   
วิสัชนา มนายตนญฺจ ธมฺมายตนญฺจ อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺฐหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ 

มนายตนะและธัมมายตนะนี้  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว  นับสงเคราะห์ได้ด้วย
ขันธ์ ๕   อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑  

 

๖. จงแปล และวิสัชนา ในบทดังต่อไปน้ี พร้อมบาลีและค าแปล ? 39  
ก. จกฺขุวิญฺ าณธาตุ  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
ข. กตีหิ อสงฺคหิตา ?  

ตอบ  ก. (แปล) จักขุวิญญาณธาตุ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา จกฺขุวิญฺ าณธาตุ เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สงฺคหิตา  
 จักขุวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑  จักขุวิญญาณธาตุ ๑   

ข. (แปล) จักขุวิญญาณธาตุ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา จกฺขุวิญฺ าณธาตุ  จตูหิ ขนฺเธน  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา  
 จักขุวิญญาณธาตุนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ ๑  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ 
ธัมมธาตุ ๑  ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นจักขุวิญญาณธาตุ ๑) ธัมมธาตุ ๑  
 

ปุ. ฆานวญิฺ าณธาตุ  จ  ธมมฺธาตุ  จ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 54(1ข/2) 
วิ. ฆานวิญญาณธาตุ จ ธมฺมธาตุ จ อสงฺขต  ขนฺธโต เปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวีหายตเนหิ ทฺวีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา. 

ฆานวิญญาณธาตุ และ ธัมมธาตุ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นบัสงเคราะห์โดยความเป็นขันธเ์สียแล้ว นับสงเคราะห์ได้
ด้วยขันธ์ ๕  อายตนะ ๒  คือ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ธาตุ ๒ คือ  ฆานวิญญาณธาตุ   ธัมมธาต ุ

 

ปุ.  ทุกขสจฺจ   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ   สงฺคหิต  ? 42(1/5) 
แปล ทุกขสัจจะ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาต ุเท่าไร ?  
วิ.  ทุกขสจจฺ   ปญจฺหิ ขนเฺธหิ  ทวาทสหายตเนหิ  อฏฺ ารสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ . 
 ทุกขสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑  ธาตุ ๑๘ 
 

ปุจฉา  นิโรธสจฺจ   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิต  ? 41(1ข/4), 44(2/4) 
วิสัชนา  นิโรธสจฺจ   น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิต .  
 นิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ได้ด้วย ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  
 

๗. จงแปล และ วิสัชนา ในบทดังต่อไปน้ี พร้อมท้ังบาลีและค าแปล ? 39  
ก. ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
ข. กตีหิ อสงฺคหิตา ?  

ตอบ  ก. (แปล) ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ.  ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ  
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ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕  
อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘   

ข. (แปล) ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา ทุกฺขสจฺจญฺจ นิโรธสจฺจญฺจ  น เกหิจิ ขนฺเธน  น เกหิจิ อายตเนหิ  น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตานิ  
 ทุกขสัจจะและนิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี  
 

๑.ค. จงแสดงสัจจนิทเทส ท่ีเป็นอเภท (เฉพาะภาษาไทย, สังคหิตะ) ? 52 

ตอบ  ค. ปจุฉา  สัจจะทั้ง ๔ นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? 
วิสัชนา สัจจะทั้ง ๔ นี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ เสียแล้ว นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕  

อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ 
 

ปุจฉา  ชีวิตินฺทฺริย   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิต  ? 41(1ข/4) 
วิสัชนา  ชีวิตินฺทฺริย   ทฺวีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สงฺคหิต   
 ชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  
ปุ. ชีวิตินฺทริย   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต  ? 43(1ข/2) 
วิสัชนา  ชีวิตินฺทริย   ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา.   

ชีวิตินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๑๑ คือ 
โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑  ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๗   

 

ป.ุ  จกฺขุนฺทฺริยญฺจ ชีวิตินฺทฺริยญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตานิ ? 46(1ข/3)  
วิ. จกฺขุนฺทฺรยิญจฺ ชีวิตนิฺทฺริยญฺจ  ตหีิ  ขนฺเธหิ  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตานิ . 

จักขุนทรีย์ และชีวิตินทรีย์นี้ นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๑๐ 
คือ โอฬารกิายตนะ ๙ (เว้นจกัขายตนะ) มนายตนะ ๑  ธาต ุ๑๖ คือ โอฬาริกธาต ุ๙ (เว้นจกัขุธาต)ุ วิญญาณธาต ุ๗ 

 

ปุ. อิตฺถินฺทฺริยญฺจ  ชีวติินฺทฺริยญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ ? 51(1ข/3) 
วิ.  อิตฺถินทฺริยญฺจ  ชีวิตนิฺทฺรยิญจฺ  ทฺวีหิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตานิ. 

อิตถินทรีย์และชีวิตินทรียน์ี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  ๒  คือรูปขันธ์  สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ 
 

ปุ.  ชวีิตินฺทริยญฺจ มนินฺทริยญฺจ กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ ? 42(1/5), 47(2ข/3), 
50(1ข/3) (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ?43ส(2/3), 

แปล ชีวิตินทรยี์ และมนนิทรีย์ นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ?  
วิ.  ชีวิตินฺทริยญฺจ  มนินฺทริยญฺจ  ตีหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ   อฏฺ หิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ   

ชีวิตินทรีย์ และมนินทรีย์นี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๒ คือ 
มนายตนะ ธัมมายตนะ   ธาตุ ๘  คือ วิญญาณธาตุ  ๗  ธัมมธาตุ ๑  

 

ปุ. อุเปกฺขินฺทริยญฺจ  สมาธินฺทฺริยญฺจ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ ? 49(1ข/3) 
วิ. อุเปกฺขินทฺริยญจฺ  สมาธินทฺริยญจฺ  ทวีหิ ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  สงฺคหิตานิ.   
อุเบกขินทรีย์ และสมาธินทรีย์  นี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขนัธ์  สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาต ุ
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๒. ก. ปุจฉา พาวีสตินฺทฺริยานิ กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตานิ? 40(2/5) 43ส(3/3), 51ส
(2/2), 52ส(2/2) 

๑. ข. จงวิสัชนาท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย  ในปุจฉาต่อไปน้ี ? 49ส  
ปุจ. อินทรีย์ ๒๒  น้ีนับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 49ส 

ตอบ  ก. วิสัชนา พาวีสตินทฺฺริยานิ  จตูหิ ขนเฺธหิ  สตฺตหายตเนหิ  เตรสหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ  
อินทรีย์ ๒๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ ๑  เวทนาขันธ์ ๑  สังขารขันธ์ ๑  วิญญาณขันธ์ ๑  
อายตนะ ๗ คือ จักขายตนะ ๑  โสตายตนะ ๑  ฆานายตนะ ๑  ชิวหายตนะ ๑  กายายตนะ ๑  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑  
ธาตุ     ๑๓ คือ จักขุธาตุ ๑    โสตธาตุ ๑      ฆานธาตุ ๑     ชิวหาธาตุ ๑     กายธาตุ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   ธัมมธาตุ ๑   
 

๒. ข. จงแสดงทวมิลูของอินทริยนิทเทส โดยม ีมนินทรีย์เป็นมูลี (เฉพาะสังคหิตะ) ตามปฐมนยนิทเทส ? 51ส, 
55ส 

ตอบ  ข. แสดง ทวิมูล ของอินทริยนิทเทส โดยมี มนินทรีย์  เป็นมลูี (เฉพาะสังคหิตะ) ดังนี ้
ปุ. จกฺขุนทฺฺริยญจฺ  โสตินฺทฺรยิญจฺ  มนินทฺฺริยญฺจ  กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สงฺคหติานิ ? 

จักขุนทรีย์  โสตินทรยี์ และมนินทรีย์  นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ. จกฺขุนฺทรยิญจฺ  โสตินฺทฺริยญฺจ  มนินฺทฺรยิญจฺ  ทฺวีหิ  ขนเฺธหิ  ตีหายตเนหิ  นวหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตานิ. 

จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ และมนนิทรียน์ี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ วิญญาณขนัธ์   
อายตนะ ๓ คือ จกัขายตนะ โสตายตนะ มนายตนะ ธาตุ ๙ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ 

 

๒. ค. ปุจฉา สงฺขารปจฺจยา วิญฺ าณ   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต  ? 40(2/5) 
ตอบ  ค. วิสชันา สงฺขารปจฺจยา วิญฺญ าณ   เอเกน ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตหูิ สงฺคหิต   
วิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย วิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  
 

ปุ. วิญฺ าณปจฺจยา นามรูปํ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิต  ? 47(2ข/3), 52ส(1/2)  
วิ. วิญฺ าณปจฺจยา  นามรูปํ  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  เอกาทสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิต . 

นามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์   อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๑๑  คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑   

 

ปุ. นามรูปปจฺจยา  สฬายตน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิต  ? 48(1ข/3) 
วิ. นามรูปปจฺจยา  สฬายตน   ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  ฉหายตเนหิ  ทฺวาทสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิต . 
สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๖ 
คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ  ธาตุ ๑๒ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆาน
ธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ 

 

ปุ. นามรูปปจฺจยา  สฬายตน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต  ? 43(1ข/2) 
วิสัชนา  นามรูปปจฺจยา  สฬายตน   ตีหิ  ขนฺเธหิ  ฉหายตเนหิ  ฉหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต . 

สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์   อายตนะ ๖ คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ธัมมายตนะ  
ธาตุ ๖ คือ รูปธาตุ  สัททธาตุ  คันธธาตุ  รสธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ   ธัมมธาตุ   
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ป.ุ รูปภโว  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิโต ? 45(1ข/3) วิสัชนาเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร? 
52ส, 55ส 

วิ. รูปภโว  ปญฺจหิ  ขนเฺธหิ  ปญฺจหายตเนหิ  อฏฺ หิ  ธาตูห ิ สงฺคหิโต. 
รูปภวะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕  อายตนะ ๕ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ   
ธาตุ ๘ คือ จักขุธาตุ โสตธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญาณธาตุ  ธัมมธาต ุ

 

ปุ. รูปภโว  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิ  ธาตหิู  อสงฺคหิโต ? 51(1ข/3) 
วิ. รูปภโว  น  เกหิจิ  ขนเฺธหิ  สตตฺหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิโต. 

รูปภวะนี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอายตนะ ๗ คือ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คนัธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ  ธาตุ ๑๐ คือ ฆานธาตุ ชิวหาธาต ุ
กายธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ 

 

ปุ. เอกโวการภโว  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหิี  ธาตูหิ  อสงฺคหิโต ? 54(1ข/2)  
วิ. เอกโวการภโว  จตูหิ  ขนฺเธหิ ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิโต. 

เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) มนายต
นะ ๑   ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาต)ุ  วิญญาณธาตุ  ๗ 

 

ปุ.  ปริเทโว  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิโต ? 42(1/5) 
แปล ปริเทวะ นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ เทา่ไร ?  
วิ.  ปริเทโว  เอเกน ขนเฺธน  เอกาทสหายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตานิ . 
 ปริเทวะนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑  สัททายตนะ ๑  สัททธาตุ ๑๘  
 

ปุ. อิทฺธิปาโท  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิโต ? 44(2/4) 
วิสัชนา  อิทฺธิปาโท  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  ทฺวีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิโต.   
 อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๒ คือ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑ ธัม

มายตนะ ๑  ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ๑ ธัมมธาตุ ๑ 
 

ปุ. อิทธิปาโท  กตีหิ   ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิโต ? 49(1ข/3)  
วิ. อิทฺธิปาโท ตีหิ ขนเฺธหิ ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ อสงคฺหิโต.   
อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๓  คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ 
โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ 

 

๒. ฆ. ปุจฉา ฌาณ   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิต  ? 40(2/5) 
ตอบ  ฆ. วิสัชนา ฌาณ   ตีหิ ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิต   
ฌานนี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ วิญญาณขันธ์ ๑  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายต
นะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  มนายตนะ ๑  ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๗  
 

ป.ุ ฌาน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิต  ? 45(1ข/3)  
วิ. ฌาน   ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิต . 
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ฌานนี้นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ 
๑๐  มนายตนะ ๑  ธาตุ ๑๗ คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๗ 

 

ปุ.  กสุลา ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 42(1/5) 
แปล กุศลธรรม นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ?  
วิ.  กุสลา ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตานิ . 
 กุศลธรรม นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณ

ธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  
 

ปุ. อพฺยากตา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 47(2ข/3) 
วิ. อพฺยากตา ธมฺมา อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา   

อัพยากตธรรมนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕  อายตนะ 
๑๒  ธาตุ  ๑๘ 

 

ป.ุ ส กลิิฏฺ า  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 45(1ข/3)  
วิ. ส กิลิฏฺ า  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  ทฺวีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 

สังกิลิฏฐธรรม นี้ นบัสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๔ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๒ 
คือ มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ 

 

ป.ุ  อุเปกฺขาสหคตา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 46(1ข/3) 
วิ. อุเปกฺขาสหคตา  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  สตตฺหิ  ธาตูหิ  สงฺคหติา. 

อุเบกขาสหคตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์    อายตนะ ๒ คือ 
มนายตนะ ธัมมายตนะ  ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นกายวิญญาณธาต)ุ ธัมมธาตุ ๑ 

 

ปุ. อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 48(1ข/3) 
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  ตีหายตเนหิ  นวหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ  
ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ ธัมมธาตุ 

 

ปุ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 49(1ข/3) 
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา อสงฺขต  ขนฺธโต เปตฺวา ปญจฺหิ ขนเฺธหิ ทฺวหีายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ สงฺคหิตา.   
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมเหล่านี้ ยกเว้นนพิพานทีน่ับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธเ์สียแล้ว นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ 
๕  อายตนะ ๒  คือ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 

 

ปุ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 55(1ข/3) 
วิ. อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา  ธมฺมา  น เกหิจิ  ขนเฺธหิ  ทสหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย โอฬาริ
กายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐ 

 

ป.ุ  อสงฺขตา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 46(1ข/3), 50(1ข/3)  
วิ. อสงฺขตา  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 



วิชา : ธาตุกถา  14  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

อสังขตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี นับสงเคราะห์ได้ด้วยธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๒. ง. ปุจฉา จิตฺตสมฺปยุตฺตา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 40(2/5) 
ตอบ  ง. วิสัชนา จิตฺตสมฺปยุตฺตา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา  

จิตตสัมปยุตตธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ สังขารขันธ์ ๑  
ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  

 

ปุ. โน  อุปาทา  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 51(1ข/3) 
วิ. โน  อุปาทา  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ปญจฺหิ  ขนฺเธหิ  ตหีายตเนหิ  นวหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 

โน อุปาทาธรรมเหล่านี้ ยกเว้นนิพพานทีน่ับสงเคราะห์โดยความเปน็ขันธเ์สียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕  
อายตนะ ๓  คือ  โผฏฐพัพายตนะ  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ธาตุ ๙  คือ  โผฏฐพัพธาตุ  วิญญาณธาตุ ๗  ธมัมธาต ุ 

 

ปุจฉา อรณา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 39 (4ข)  
ตอบ  แปล และวิสัชนา ในปุจฉา ดังต่อไปนี้   
(แปล)  อรณธรรมนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา อรณา ธมฺมา อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา ปญฺจหิ ขนฺเธหิ ทฺวาทสหายตเนหิ อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา  
 อรณธรรมนี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ ๕ (ทั้งหมด)  

อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ 
 

ทุติยนยสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๒. ก. จงแสดงคาถา ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุตยินยนิทเทสพร้อมด้วยค าแปล ? 41   
๒. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสน้ัน มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 44(3ก), 46(2ก), 47ส, 54ส 

ตอบ  ก. แสดงคาถา ที่พระพุทธองคท์รงแสดงในทตุิยนยนิทเทส พร้อมด้วยค าแปล ดังนี้  
ทสายตนา  สตฺตรส  ธาตุโย  
สตฺตินฺทฺรยิา  อสญฺ ภโว  เอกโวการภโว   
ปริเทโว  สนิทสฺสนสปฺปฏิฆ   อนิทสฺสน    
ปุนเทว สปฺปฏิฆ   อุปาทาติ ฯ   

41, 44(3ก), 46(2ก) บทที่พระพุทธองคท์รงแสดงในทุตยินยนทิเทสนี้ มี ๔๒ บท คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๗ 
(เว้นธัมมธาตุ)  รูปอินทรีย์ ๗ มีจักขุนทรีย์ เป็นต้น จนถึงปุริสินทรีย์ เป็นที่สุด   อสัญญีภพ ๑   เอกโวการภพ ๑   
ปริเทวบท ๑   สนิทัสสนสัปปฏิฆบท ๑   อนิทัสสนสปัปฏิฆบท ๑   สัปปฏิฆบท ๑   อุปาทาบท ๑   รวม ๔๒ บท  
 

๒. ข. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสน้ัน ส าหรับจิตแสดงอย่างไร และมีกี่นิทเทสคือ นิท
เทสอะไรบ้าง ? 47ส 

ตอบ  ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส ส าหรับจิตนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ อายตนะ เหมือนกัน แต่
ธาตุต่างกัน มี ๗ นิทเทสคือ  ๑. จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส   ๒. โสตวิญญาณธาตุนิทเทส  ๓. ฆานวิญญาณธาตุนิทเทส  
๔. ชิวหาวิญญาณธาตุนิทเทส  ๕. กายวิญญาณธาตุนิทเทส ๖. มโนธาตุนิทเทส ๗. มโนวิญญาณธาตุนิทเทส 
 

๒. ก.  ติกมาตกิา  ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส มกีี่นิทเทส ? คืออะไรบ้าง ?53ส 

ตอบ  ก.  ติกมาติกา  ที่พระพทุธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส  มี ๒ นิทเทส  คือ   
๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส    ๒. อนทิัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส 
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๒. ก. พาหิรมาติกา ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสน้ัน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 53   
ตอบ  ก. พาหิรมาติกา ที่พระพุทธองคท์รงแสดงในทุติยนยนิทเทสนั้น มี ๕ นิทเทส คือ  

๑. สนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส  ๒. อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส  
๓. สนิทัสสนปทนิทเทส ๔. สัปปฏิฆปทนิทเทส  ๕. อุปาทาปทนทิเทส 

 

๒. ก. บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์รูป ๒๕  โดยความเป็นขันธ์เหมือนกัน แต่อายตนะ ธาตุตา่งกัน มีกี่นิทเทส
คือนิทเทสอะไรบ้าง อยู่ในนิทเทสใด ? 49 

ตอบ  ก. บทนิทเทสทีน่ับสงเคราะห์รปู ๒๕  โดยความเปน็ขันธ์เหมือนกนั แต่อายตนะ ธาตตุ่างกัน มี ๒  นิทเทส คอื  
๑. โผฏฐัพพายตนนทิเทส   อยู่ในอายตนะนทิเทส  ๒. โผฏฐัพพธาตุนทิเทส  อยูใ่นธาตนุิทเทส 

 

๒. ก. บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป 11 (เว้นรูปารมณ์)  โดยความเป็นขันธ์ เหมือนกัน แต่อายตนะ 
ธาตตุ่างกัน มกีี่นิทเทส?  คือนิทเทสอะไรบ้าง? 50, 54   

ตอบ  ก. บทนทิเทสทีน่ับสงเคราะห์  โอฬาริกรูป 11 (เว้นรูปารมณ์)  โดยความเปน็ขันธ์ เหมือนกัน  แต่อายตนะ ธาตุ
ต่างกัน มี  ๒  นทิเทส   คือ  ๑.  เอกโวการภวนิทเทส    ๒.  อสัญญีภวนิทเทส    
 

๓. บทนิทเทสดังต่อไปน้ี นับสงเคราะห์ธรรมอะไรท่ีขันธ์ ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ชีวิตินทริยนิท
เทส, สุขินทริยนิทเทส, อสังขตปทนิทเทส,เจตสิกปทนิทเทส, จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส ? 43ส 

ตอบ  ชีวิตินทรีย์ นับสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  นิพพาน 
สุขินทรีย์ นับสงเคราะห์  สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  นิพพาน 
อสังขตธรรม นับสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป 
เจตสิกธรรม นับสงเคราะห์  สุขุมรูป  นิพพาน 
จิตตานุปริวัตติธรรม  นับสงเคราะห์  นิพพาน 

 

๒. จงแสดง จักขายตนนิทเทส, ชิวหาวญิญาณธาตุนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 52 

ตอบ  แสดง  จักขายตนนทิเทส  ตามทุติยนยนทิเทส  เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
ปุ. จกัขายตนะ นี้  นับสงเคราะห์รปู ๒๗  (เว้นจกัขุปสาท)  โดยความเปน็รูปขันธ์ ได ้ แต่นบัสงเคราะห์โดยความเป็น

จักขายตนะ จักขุธาตุ  ไม่ได้  รูป  ๒๗  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตเุท่าไร ? 
วิ. รูป ๒๗  เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  คือ  จักขายตนะ  มนายตนะ  ธาตุ ๘  คือ  จักขุ

ธาตุ  วิญญาณธาตุ ๗ 
แสดง  ชิวหาวิญญาณธาตุนทิเทส  ตามทุตยินยนิทเทส  เฉพาะภาษาไทย  ดังนี ้

ปุ. ชิวหาวิญญาณธาตุ นี้ นับสงเคราะห์วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเปน็วิญญาณขันธ์ มนายตนะได้แตน่ับ
สงเคราะห์โดยความเปน็ชิวหาวิญญาณธาตุ ไม่ได้  วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  
อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. วิญญาณธาตุ ๖ ทีเ่หลือเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ ์สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ 
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  ชิวหาวิญญาณธาต ุ๑  ธัมม
ธาตุ ๑ 

 

๓. ข. จงแสดง  รูปายตนนิทเทส  ตามทุติยนยนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) ? 44 
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ตอบ  ข. ปุ.  รูปายตนะ นี้นับสงเคราะห์รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์)  โดยความเป็นรูปขันธ์ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความ
เป็นรูปายตนะ  รูปธาตุ  ไม่ได้  รูป ๒๗  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. รูป ๒๗ เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔   อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ มนายตนะ   ธาตุ ๘ 
คือ รูปธาตุ ๑  วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา รูปธาตุนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส ? 45ส (เฉพาะภาษาไทย) ? 46ส  
ตอบ ปุจ. รูปธาตุนี้  นับสงเคราะห์  รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์)  โดยความเป็นรูปขันธ์ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความ
เป็นรูปายตนะ รูปธาตุไม่ได้   รูป ๒๗  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
 วิ.  รูป ๒๗  เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ๑  มนายตนะ ๑  ธาตุ 
๘  คือ รูปธาตุ  วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๓. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนา ท้ังบาลีและค าแปล ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 40 

๒. ข. จงวิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลในปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 49 
ปุจฉา รูปธาตุยา  เย  ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตสุงฺคเหน 

อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา? 40(3). 49(2ข) 
ปุจฉา สปปฺฏเิฆหิ ธมเฺมหิ  เย ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตสุงฺคเหน  

อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 40(3). 49(2ข) 
ตอบ  [40 (แปล) รูปายตนะนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นรูปายตนะ รูปธาตุไม่ได้  รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?] 
วิสัชนา  เต ธมฺมา  จตูหิ ขนฺเธหิ  ทวีหายตเนหิ  อฏฺ หิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา  
 รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑  ธาตุ ๘ คือ 

รูปธาตุ วิญญาณธาตุ ๗  
 [40 (แปล) สัปปฏิฆธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๖ โดยความเป็นรูปขันธ์ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความ

เป็น โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ไม่ได้  สุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร ?] 

วิสัชนา  เต ธมฺมา  จตูหิ ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา  
 สุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑  

ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗  
 

๒. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมวสิัชนาเป็นภาษาไทย  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 50, 54 
ปุจฉา. ฆานวิญญฺาณธาตุยา เย ธมมฺา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 50, 54 
ปุจฉา. ปริเทเวน เย ธมมฺา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตสุงฺคเหน อสงฺคหิตา 

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ   อสงฺคหิตา ? 50, 54 

ตอบ  ข.  แปลปจุฉา พร้อมวิสัชนาเปน็ภาษาไทย  ดังนี ้
ปุจฉา.  ฆานวิญญาณธาตนุี้ นับสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖  ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์และ มนายตนะได้ 

แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ ฆานวญิญาณธาตุ ไม่ได้  
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
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วิสัชนา.  วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ 
สังขารขันธ์  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ฆาน-
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ 

ปุจฉา.  ปริเทวนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นสทัทารมณ)์ โดยความเป็น รูปขันธ์ ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็  
สัททายตนะ  สัททธาตุ ไม่ได้  รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา.  รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ สัททายตนะ ๑ มนายตนะ ๑  ธาตุ ๘  
คือ  สัททธาตุ ๑  วิญญาณธาตุ ๗    

 

๒. ข. จงแสดง กายวิญญาณธาตุนิทเทส อุปาทาปทนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส? (เฉพาะภาษาไทย) 53(2ข), 
55(2ก)   

ตอบ  ข.  ปุ. กายวิญญาณธาตุ นี้ นบัสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖ ทีเ่หลือ โดยความเปน็วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ได้  
แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ กายวิญญาณธาตุ ไม่ได้   วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ ไม่ได้ด้วย
ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔  คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ ์
สังขารขันธ์   อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ  ๑๒ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  กายวิญญาณ
ธาตุ ๑   ธัมมธาตุ ๑ 

ปุ. อุปาทายรูป ๒๔ เหล่านี้  นับสงเคราะห์ ปถวี เตโช วาโย  โดยความเป็นรปูขันธ์ ได้  แต่นับสงเคราะห์
โดยความเปน็ โอฬาริกายตนะ ๙  ธัมมายตนะ ๑  โอฬาริกธาตุ ๙  ธัมมธาตุ ๑ (เว้นโผฏฐัพพายตนะ โผฏฐัพพธาตุ) 
ไม่ได้   ปถวี เตโช วาโย เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. ปถวี เตโช วาโย เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้น
โผฏฐัพพายตนะ) มนายตนะ ๑ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นโผฏฐัพพธาตุ) วิญญาณธาต ุ๗  
ธัมมธาตุ ๑ 
 

๒. ก. ถ้าวิสัชนาแปลว่า วญิญาณธาตุ ๖  ท่ีเหลือเหลา่น้ัน นับสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ยขันธ์ ๔  คือ รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ สังขารขันธ์  อายตนะ ๑๑  คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ  ๑๒  
คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  มโนธาตุ ๑  ธมัมธาตุ ๑.  ค าปจุฉาเป็นภาษาบาลีวา่อยา่งไร ? 50ส 

ตอบ ก.  ค าปุจฉาเปน็ภาษาบาลีว่า 
ปุจฉา  มโนธาตุยา  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงคฺหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงคฺเหน อสงฺคหิตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา  ? 
 

๒. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสชันาท้ังบาลีและค าแปล  ในปุจฉาต่อไปน้ี? 45 
ก. ป.ุ มโนธาตยุา  เย  ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  

อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 45 
ข. ป.ุ สนิทสฺสเนหิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตสุงฺ

คเหน  อสงฺคหิตา  เต  ธมมฺา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 45 

ตอบ  ก. แปล มโนธาตนุี้ นับสงเคราะห์วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือ โดยความเปน็วิญญาณขันธ์และมนายตนะได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นมโนธาตุ ไม่ได้   
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
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วิ. เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  ทฺวาทสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ ์  
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๑๒  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ 
 ข. สนิทัสสนธรรมนี้  นับสงเคราะห์รูป ๒๗  (เว้นรูปารมณ)์  โดยความเป็นรปูขันธ์ได้  แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นรูปายตนะ  รูปธาตุ  ไม่ได้  รูป ๒๗  เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
 วิ. เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  อฏฺ หิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา.  รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  
นามขันธ์ ๔   อายตนะ ๒ คือ รูปายตนะ มนายตนะ   ธาตุ ๘  คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๓. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนาท้ังบาลีและภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ก. ปุจ. มโนวิญญาณธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 47 
ข. ปุจ. อนิทสฺสนสปฺปฏิเฆหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  

ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 47 

ตอบ  แปลปุจ. พร้อมวิสัชนาทั้งบาลี  และภาษาไทย 
ก. ปุจ. มโนวิญญาณธาตุนี้  นับสงเคราะห์ วิญญาณธาตุ ๖  ที่เหลือ โดยความเป็นวิญญาณขันธ์ มนายตนะ ได้ แต่

นับสงเคราะห์โดยความเป็นมโนวิญญาณธาตุ   ไม่ได้ 
วิญญาณธาตุ ๖  ที่เหลือเหล่านั้นนับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  ทฺวาทสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
แปล วิญญาณธาตุ ๖ ที่เหลือเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ ๔  คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 

สังขารขันธ์   อายตนะ ๑๑  คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐   ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๑๒  คือโอฬาริกธาตุ ๑๐  มโน
วิญญาณธาตุ ๑   ธัมมธาตุ ๑ 

ข. ปุจ. อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมนี้ นับสงเคราะห์รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖  โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้แต่นับสงเคราะห์
โดยความเป็น โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ)  โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) ไม่ได้  รูปารมณ์และสุขุมรูป 
๑๖  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
แปล รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริ
กายตนะ ๙ (เว้นรูปายตนะ) มนายตนะ ๑  ธาตุ ๑๖ คือ  โอฬาริกธาตุ ๖ (เว้นรูปธาตุ  วิญญาณธาตุ ๗) 

 

๒. บทนิทเทสต่อไปน้ี นับสงเคราะห์ธรรมอะไรท่ีขันธ์เหมือนกันแต่ อายตนะ ธาตตุ่างกัน 
อิตถินทริยนิทเทส, ปริเทวนิทเทส, สัปปฏฆิปทนิทเทส,  สนิทัสสนปทนิทเทส, อุปาทาปทนิทเทส? 51 

ตอบ  บทนทิเทสต่อไปนี้  นับสงเคราะห์ธรรมต่อไปนีท้ี่ ขันธ์เหมือนกนัแต่อายตนะ ธาตุต่างกัน 
อิตถินทริยนิทเทส  นับสงเคราะห์  โอฬาริกรูป ๑๒ 
ปริเทวนทิเทส  นับสงเคราะห์  รูป ๒๗(เว้นสัททารมณ)์ 
สัปปฏิฆนทิเทส  นับสงเคราะห์  สุขุมรูป ๑๖ 
สนิทัสสนปทนทิเทส  นับสงเคราะห์  รูป ๒๗(เว้นรูปารมณ์) 
อุปาทาปทนทิเทส  นับสงเคราะห์  ปถวี เตโช วาโย 

 

๓. ก. จงแสดง ปุริสินทริยนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 43 
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ตอบ  ก. ปุ. ปุริสินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

ปุริสินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นรูปขันธ์ได้   แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัม
มายตนะ  ธัมมธาตุ  ไม่ได้  / โอฬาริกรูป  ๑๒  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ ทวีหายตเนหิ อฏฺ หิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา  / โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้นนับสงเคราะห์
ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔   อายตนะ ๒  คือ มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๘  คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๒. ข. ให้แปลและวิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลปุจฉาต่อไปน้ี 
ป.ุ ปุริสินฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 48 

ตอบ  ข. แปล   วิสัชนา      
 

๒. ข. จงแสดง อสัญญีภวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 46 

๒. ข. จงแสดง เอกโวการภวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 55 

ตอบ (46) ข. แสดงอสัญญีภวนทิเทส ตามทุติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ดังนี้ 
(55)-> ข. แสดง เอกโวการภวนิทเทส ตามทุตยินยนิทเทส  ดังนี้ 

ปุ. (46 = อสญฺ  ีภเวน) เอกโวการภเวน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงคฺหติา  อายตนสงฺคเหน  อสงคฺหติา  ธาตสุงฺคเหน  
อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

 (46 = อสัญ  ีภวะนี้) เอกโวการภวะนี้ นบัสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรูปารมณ์) โดยความเป็นรูปขันธ์ ได้  แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นรปูายตนะ ธัมมายตนะ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้    

 โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ.  เต   ธมฺมา   จตูหิ   ขนฺเธหิ   ตีหายตเนหิ   นวหิ   ธาตูห ิ  อสงฺคหิตา.  
 โอฬาริกรปู ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ไดด้้วยนามขันธ ์๔ อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑  ธมัมายตนะ ๑  

ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๔. จงแสดง เอกโวการภวนิทเทส และ อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) 
ท้ังปุจฉาและวิสัชนา? 42 

ตอบ  ปุจฉา   เอกโวการภวะนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๑ (เว้นรปูารมณ์) โดยความเปน็รูปขันธ์ ได้   
 แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็รูปายตนะ ธัมมายตนะ รูปธาตุ ธัมมธาตุ ไม่ได้    
 โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา. โอฬาริกรูป ๑๑ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔ อายตนะ ๓ คือ รูปายตนะ ๑ มนายตนะ ๑  
ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๙ คือ รูปธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 

ปุจฉา  อนิทัสสนสปัปฏิฆธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ โดยความเป็น รูปขนัธ์ ได้  
แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็  โอฬาริกายตนะ ๙ (เว้นรปูายตนะ)  โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาต)ุ ไม่ได้   
รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา.รูปารมณ์ และสุขุมรูป ๑๖ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔   อายตนะ ๑๐ คือ โอฬาริกายตนะ ๙ 
(เว้นรูปายตนะ) มนายตนะ ๑   ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๙ (เว้นรูปธาตุ) วิญญาณธาตุ ๗   
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๒. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมวิสัชนา พร้อมด้วยค าแปลใน ปริเทวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส ? 41  

ตอบ  ข. แสดงปุจฉา พร้อมวิสัชนา ปริเทวนิทเทส ตามทุติยนยนิทเทส  
ปุจฉา  ปริเทเวน เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  

กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ?   
ปริเทวนี้ นับสงเคราะห์ รูป ๒๗ (เว้นสทัทารมณ)์ โดยความเป็น รูปขันธ์ ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็  
สัททายตนะ  สัททธาตุ ไม่ได้  รูป ๒๗ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา. เต ธมฺมา  จตูหิ ขนเฺธหิ  ทวีหายตเนหิ  อฏฺ หิ ธาตหูิ  อสงฺคหิตา   
รูป ๒๗ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ สัททายตนะ ๑ มนายตนะ ๑  ธาตุ ๘  
คือ  สัททธาตุ ๑  วิญญาณธาตุ ๗    

 

๒. ก. ตั้งแต่ปฐมนยนิทเทสจนถึงสัตตมนยนิทเทสน้ัน ปุริสินทริยนิทเทส แสดงได้กี่นัย คืออะไรบ้าง ? 48 

ตอบ  ก. ตั้งแต่ปฐมนยนิทเทสถึงสัตตมนยนิทเทสนั้น  ปุริสินทริยนิทเทส  แสดงได้ ๖ นัย 
๑. ปฐมนย  ๒. ทุติยนย  ๓. ตติยนย  ๔. จตุตฺถนย  ๕. ปญฺจมนย  ๖.ฉฏฺ นย 

 

๒. ข. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทส และตติยนยนิทเทสน้ันต่างกันหรือเหมือนกัน ? 44ส 

ตอบ  ข. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิทเทสและตติยนยนิทเทสนั้น ต่างกัน  
ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในทุติยนยนิเทสนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ เหมือนกัน  แต่อายตนะ ธาตุต่างกัน (ส าหรับรูป)  

หรือ เป็นธรรมที่ขันธ์อายตนะเหมือนกัน  แต่ธาตุต่างกัน (ส าหรับจิต)  
ส่วนธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น เป็นธรรมที่ขันธ์ต่างกันแต่อายตนะธาตุเหมือนกัน 
 

ตติยนยอสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๒. ก. จงแสดงคาท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส พร้อมท้ังค าแปล ? 42  
ตอบ  ก.  แสดงคาที่พระพุทธองคท์รงแสดงใน ตติยนยนทิเทส คือ 

๑) ตโย  ขนฺธา  ตถา  สจฺจา  อินฺทฺรยิานิ  จ  โสฬส   
ปทานิ  ปจฺจยากาเร  จุทฺทสูปริ  จุทฺทส   

๒) สมตึส  ปาทา  โหนติ  โคจฺฉเกสุ  ทสฺสวถ   
ทุเว  จูฬนฺตรทุกา  อฏฺ โหนติ  มหนฺตราติ ฯ  

๑) นักศึกษาทั้งหลายพึงทราบบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส ดังนี้ คือ เจตสิกขันธ์ ๓, สัจจะ ๓ 
คือ สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ  อินทรีย์ ๑๖ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕, มนินทรีย์ ๑)  ปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท 
(เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ อุปปัตติภวะ ปริเทวะ)  บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นอิทธิบาท จิต)  

๒) บท ๓๐ บท ที่อยู่ในโคจฺฉก ๑๐, อปัจจยบท  อสังขตบท ที่อยู่ในจูฬนฺตรทุก,  บท๘ ที่อยู่ใน มหันตรทุก รวม ๙๐ บท  
 

๔. ก. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงใน ตติยนยนิทเทส มีเท่าไร คืออะไรบ้าง ? 44 

ตอบ  ก. ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทส มี ๙๐ บท คือ เจตสิกขันธ์ ๓  สัจจะ ๓  คือ สมุทยสัจจะ 
นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ, อินทรีย์ ๑๖ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕ มนินทรีย์ ๑) ปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นวิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะ อุปปัตติภวะ ปริเทวะ), บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาท ๑๔ บท (เว้นอิทธิบาท จิต) บท ๓๐ บท ที่อยู่ในโคจฉก 
๑๐ อปัจจยบท  อสังขตบท  ที่อยู่ในจูฬันตรทุก, บท ๘ บท ที่อยู่ในมหันตรทุก 
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๓. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสน้ันมีกี่บท? ขันธ์ ๕  กับสัจจะ ๔  น้ันแสดงได้กี่บท? 
อะไรบ้าง ? 47ส 

ตอบ ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในติยนยนิทเทสนั้นมี ๙๐ บท และ ขันธ์ ๕ แสดงได้ ๓ บทคือ เวทนาขันธ์  
สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ หรือเจตสิกขันธ์ ๓    สัจจะ ๔ แสดงได้ ๓ บท  คือ  สมุทยสัจจะ  นิโรธสัจจะ มัคคสัจจะ  
 

๓. ก. ในตติยนยนิทเทส บทนิทเทสท่ีองค์ธรรมได้ ๒ ขันธ์ คือ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ นับสงเคราะห์เวทนา 
สัญญา นิพพาน โดยความเป็นขันธต์่างกัน แต่อายตนะธาตเุหมือนกันมีจ านวนกี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง ?53ส 

ตอบ ก. มีจ านวน ๔ นิทเทสคือ 
๑. ชีวิตินทรยินิทเทส ๒. ชาตินทิเทส ๓. ชรานิทเทส ๔. มรณนทิเทส 

 

๓. ก. นิพพาน เป็นองค์ธรรมของนิทเทสอะไรบ้าง เมื่อน ามาแสดงตามตติยนยนิทเทสแล้ว, นับสงเคราะห์
ธรรมอะไรท่ี ขันธ์ต่างกัน แต่อายตนะ ธาตุเหมือนกนั? 51ส 

ตอบ ก. นิพพานเป็นองค์ธรรมของนิทเทส ๓ นทิเทส คือ นิโรธสัจจนทิเทส อัปปจัจยปทนิทเทส อสังขตปทนทิเทส 
เมื่อน ามาแสดงตามตตยินยนิทเทสแล้ว นบัสงเคราะห์ เวทนา, สัญญา, สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็น ขันธ์ต่างกนั  แต่
อายตนะ ธาตุเหมือนกนั 
 

๒. ข. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสน้ัน มีกี่บท และอินทริยนิทเทสท่ีไม่ทรงแสดงใน
ตติยนยนิทเทสน้ัน  มกีี่บท  คืออะไรบ้าง ? 50ส 

ตอบ ข. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนทิเทสนั้น  มี ๙๐ บท  และอินทริยนิทเทสที่ไมท่รงแสดงในตตยินย
นิทเทสนัน้ มี ๖ บท คือ ปสาทอินทรีย์ ๕ (หรือ จกัขุนทรยี์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายนิทรีย์)  มนินทรีย์   
 

๓. ก. อินทริยนิทเทส ท่ีแสดงในตตยินยนิทเทสได้น้ัน มีเท่าไร ?  อะไรบา้ง ? 50 

ตอบ  ก.  มี  ๑๖  คือ 
  ๑. อิตถินทริยนทิเทส    ๒.  ปุริสินทริยนิทเทส    ๓.  ชีวิตินทรยินิทเทส    ๔.  สุขินทริยนทิเทส   
  ๕. ทุกขินทรยินทิเทส    ๖.  โสมนัสสินทริยนทิเทส    ๗.  โทมนัสสินทรยินิทเทส    ๘. อุเปกขินทริยนทิเทส 
  ๙. สัทธินทรยินิทเทส  ๑๐. วิริยินทริยนิทเทส  ๑๑. สตินทริยนิทเทส  ๑๒.  สมาธินทริยนิทเทส 
๑๓. ปัญญินทรยินทิเทส  ๑๔.  อนัญญาตญัญัสสามติินทรยินิทเทส  ๑๕.  อัญญินทริยนทิเทส   
๑๖. อัญญาตาวินทรยินิทเทส 
 

๓. ก. ปฏิจจสมุปบาท ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสน้ัน มีกีบ่ท คืออะไรบา้ง ? 55 

ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาท  ที่พระพุทธองคท์รงแสดงในตตยินยนทิเทสนั้น มี ๑๔  บท คือ 
๑.อวิชชา ๒. สังขาร   ๓. ผัสสะ   ๔. เวทนา   ๕. ตัณหา     ๖.อุปาทาน   ๗. กัมมภวะ 
๘.ชาติ   ๙.ชรา   ๑๐.มรณะ   ๑๑. โสกะ   ๑๒.ทุกข์   ๑๓. โทมนัสสะ   ๑๔. อุปายาสะ 
 

๓. ก. ในปฏิจจสมปุบาทนิทเทสน้ัน นิทเทสท่ีนับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น
สังขารขันธ์ไม่ได้ แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธมัมายตนะ ธมัมธาตุได้น้ัน มกีี่นิทเทส? คือนิทเทส
อะไรบ้าง ? 52   

ตอบ  ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทสนั้น  นิทเทสที่นบัสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน  โดยความเปน็
สังขารขันธ์ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้นั้น  มี ๗  นิทเทส  คือ   
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๑. อวิชชานิทเทส  ๒. สังขารนิทเทส     ๓. ผัสสนิทเทส  ๔. ตัณหานิทเทส 
๕. อุปาทานนทิเทส  ๖. กัมมภวะนิทเทส  ๗. อุปายาสนิทเทส    

 

๔. ก. จงแสดง ปุจฉา วิสัชนา พร้อมค าแปล ในสมุทยสัจจปทนิทเทส  ตามตติยนยนิทเทส ? 40   
ตอบ  ก. ปุจฉา สมุทยสจฺเจน เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?  
สมุทยสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สญัญา สุขุมรูป นพิพาน โดยความเป็นสังขารขันธ์ไม่ได้  แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้   
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นบัสงเคราะห์ไดด้้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา เต ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สงฺคหิตา  
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสีย
แล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  

 

๒. ข. จงแสดงปุจฉาวสิัชนา นิโรธสัจจนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 42  
๓. จงแปลปุจฉา พร้อมท้ังวิสัชนาเป็นภาษาบาลี และภาษาไทย  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 51   

ก. ปุจฉา. นิโรธสจฺเจน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน 
สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 49ส(1/2), 51    

ข. ปุจฉา. จิตฺตานุปริวตตฺีหิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  
ธาตสุงฺคเหน สงฺคหิตา  เต ธมมฺา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 51   

ตอบ     
ปุจฉา นิโรธสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป โดยความเปน็ ขันธ์ไม่ได้  

แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  
เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นบัสงเคราะห์ได้ดว้ย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา.  เต  ธมฺมา  จตหูิ  ขนฺเธหิ   เอเกนายตเนน   เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา ฯ 
แปล  เวทนา  สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์  ๔ คือ รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  

สังขารขันธ์   ธัมมายตนะ  ๑  ธัมมธาตุ  ๑ 
ข. จิตตานปุริวัตติธรรมนี้ นบัสงเคราะห์ นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ไม่ได้ 

แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  
นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาต ุเท่าไร ? 

วิสัชนา.  เต  ธมฺมา   น  เกหิจิ  ขนเฺธหิ   เอเกนายตเนน   เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา ฯ 
แปล  นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ธัมมายตนะ ๑  

ธัมมธาตุ  ๑ 
 

๓. ก. ปุจฺฉา  อิตฺถินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน 
สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 48ส 

ตอบ  ก. แปล อิตถินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ไม่ได้  
แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  
เวทนา สัญญา  สังขารนิพพานเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 



วิชา : ธาตุกถา  23  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  ถเปตฺวา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา   
เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว 
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑   

 

๔. อินทริยนิทเทส ท่ีแสดงในตติยนยนิทเทสได้น้ัน มีเท่าไร? อะไรบ้าง? ให้แสดงบทท่ี ๓  มาเป็นตัวอย่าง
ท้ังไทยและบาลี ? 47 

ตอบ  มี ๑๖ บท คือ อิตถินทริยนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ชีวิตินทริยนิทเทส เวทนินทรีย์ ๕ บท  อินทรีย์ที่เหลืออีก ๘  
บทมีสัทธินทรีย์เป็นต้น จนถึง อัญญาตาวินทรีย์ เป็นที่สุด 

แสดงบทที่ ๓ คือ ชีวิตินทริยนิทเทส เป็นตัวอย่าง ดังนี ้    
 

๓. ข. จงแสดงปุจฉา วสิัชนา ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทยในชีวิตินทริยนิทเทส ตามตตยินยนิทเทส ? 52 

ตอบ ข. แสดงปุจฉา วิสัชนา ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยในชีวิตินทริยนิทเทส  ตามตตยินยนิทเทส  ดังนี้ 
ปุจฉา.  ชีวิตินทฺฺริเยน เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  

กตีหิ ขนเฺธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ ธาตหูิ   สงฺคหิตา ? 
แปล  ชีวิตินทรยี์ นี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน โดยความเปน็ รูปขันธ์ สังขารขันธ์ไม่ได้ แต่นบัสงเคราะห์

โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   
เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  เท่าไร  ? 

วิสัชนา. เต ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต เปตฺวา  ทฺวีหิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหติา ฯ 
แปล. เวทนา สัญญา นิพพาน  เหล่านั้น  ยกเว้นนิพพานทีน่ับสงเคราะห์โดยความเป็นขนัธ์เสยีแล้ว นับสงเคราะห์ได้

ด้วย ขันธ์ ๒  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์   ธัมมายตนะ ๑   ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. ก. บทนิทเทสต่อไปน้ีนับสงเคราะห์ธรรมอะไรท่ีขนัธ์ต่างแต่อายตนะ ธาตเุหมือนกัน? ปุริสินทริยนิทเทส,  
อวิชชานิทเทส,  โสกนิทเทส,  ชรานิทเทส,  จติตานุปริวัตติปทนิทเทส? 49 

ตอบ  ก. นิทเทสต่อไปนี้นับสงเคราะห์ธรรมที่ขันธต์่าง  แต่อายตนะ  ธาตุเหมือนกนั 
ปุรินสินทรยินทิเทส  นับสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
อวิชชานิทเทส  นับสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน 
โสกนิทเทส  นับสงเคราะห์ สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  นิพพาน 
ชรานิทเทส  นับสงเคราะห์  เวทนา  สัญญา  นพิพาน 
จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส  นับสงเคราะห์  นิพพาน 

 

๒. ข. บทนิทเทสดังต่อไปน้ี นับสงเคราะห์ธรรมอะไรท่ีขันธ์ ต่างกัน  แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน  
สุขินทริยนิทเทส,    อสังขตปทนิทเทส,   เจตสิกปทนิทเทส.   จิตตานุปริวตัตปิทนิทเทส  ?53ส 

ตอบ  ข.  บทนิทเทสดังต่อไปนี้  นับสงเคราะห์ธรรมที่ขันธ์ ต่างกนั  แต่อายตนะ  ธาตุ  เหมือนกัน  
สุขินทริยนทิเทส  นับสงเคราะห์  สัญญา      สังขาร     สุขุมรูป    นิพพาน 
อสังขตปทนทิเทส  นับสงเคราะห์  เวทนา       สัญญา    สังขาร     สุขุมรูป 
เจตสกิปทนิทเทส   นับสงเคราะห์  สุขุมรูป     นิพพาน 
จิตตานุปริวัตติปทนิทเทส  นับสงเคราะห์  นิพพาน 

 

๓. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส  กเิลสสังกเิลสกิปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 53 



วิชา : ธาตุกถา  24  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

ตอบ   อุเปกขินทริยนทิเทส 
ปุจฉา. อุเปกฺขนิฺทฺรเิยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,  เต  

ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
อุเบกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน  โดยความเป็น เวทนาขันธ์ ไม่ได้  แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้,   
สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ดว้ยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต    ขนฺธโต  เปตฺวา  ตหีิ  ขนฺเธห ิ เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  นิพพาน เหล่านั้น  ยกเว้นนิพพานที่นบัสงเคราะห์โดยความเป็นขนัธ์เสยีแล้ว  นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ ๓ คือ รูปขนัธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาต ุ

กิเลสสังกเิลสิกปทนทิเทส 
ปุจฉา กิเลเสหิ เจว สงฺกเิลสิเกหิ จ ธมเฺมห ิเย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหติา ธาตุสงฺคเหน 

สงฺคหิตา,  เต  ธมฺมา  กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
กิเลสสังกเิลสิกธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สญัญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นสงัขารขันธ์ไม่ได้ แต่
นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้,   
เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นบัสงเคราะห์ไดด้้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต    ขนฺธโต  เปตฺวา  ตหีิ  ขนฺเธห ิ เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
เวทนา สญัญา สุขุมรูป นพิพาน เหล่านัน้ ยกเว้นนพิพานที่นบัสงเคราะห์โดยความเป็นขนัธ์เสยีแล้ว นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ ๓ คือ รูปขนัธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์    ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ 

 

๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาภาษาไทย  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี  
ปุ. อวิชฺชาย  เย ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุ สงฺคเหน  สงฺคหิตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  สงฺคหิตา ? 55ส(2/2) 
ตอบ  แปล ป.ุ อวิชชา นี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สุขุมรูป นพิพาน โดยความเป็น สังขารขันธ์ ไม่ได้  

แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้    
เวทนา  สัญญา  สุขุมรูป นิพพาน  เหล่านัน้  นับสงเคราะหไ์ด้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิ. เวทนา สัญญา สุขุมรูป  นิพพาน เหล่านั้น  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเปน็ขันธเ์สียแล้ว   
นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  ๓  คือ  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์   สัญญาขันธ์   ธัมมายตนะ   ธัมมธาตุ  

 

๓. จงแสดง เวทนานิทเทส (ในปฏิจจสมุปบาท) อัปปจัจยปทนิทเทส ตามตติยนยนิทเทส (เฉพาะ
ภาษาไทย) ? 54 

ตอบ  ปุ.  เวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศยัผัสสะเป็นเหตนุี้  นับสงเคราะห์ สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น
เวทนาขันธ์ ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้    

 สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  นิพพาน  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป   นิพพาน  เหล่านั้น    ยกเว้นนิพพานที่นบัสงเคราะห์โดยความเป็นขนัธ์เสยีแล้ว   
 นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ ๓  คือ   รูปขันธ์   สัญญาขนัธ์   สังขารขันธ์   ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
ปุ. อัปปัจจยธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป โดยความเป็นขนัธ์ ไม่ได้   

แต่นับสงเคราะห์โดยความเปน็  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
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เวทนา สัญญา สังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ไดด้้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ. เวทนา สัญญาสังขาร สุขุมรูป เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ดว้ยขันธ์ ๔  คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์  

สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 46 
ปุ.  ชาติยา  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 
ปุ.  กิเลเสหิ เจว ส กิลิฏฺเ หิ จ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  

ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 
ตอบ  แปล ปุ.  ชาติ นี้นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้  แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ.  เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
 เวทนา สัญญา นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้

ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑   
แปล  ปุ.  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกิเลสและเร่าร้อนเหล่านี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความ

เป็นสังขารขันธ์ ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็น ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  เวทนา สัญญา สุขุมรูป 
นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
 เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับ

สงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. ข. จงแปลและวสิัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี? 55 
ปุ. มรเณน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  สงฺคหิตา? 
ตอบ ข. แปล ปุ. มรณะนี้ นบัสงเคราะห์ เวทนา สัญญา นิพพาน โดยความเปน็รูปขันธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้  แต่นับ
สงเคราะห์โดยความเปน็ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  เวทนา สญัญา นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ 
อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 วิ. เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
 เวทนา  สัญญา  นิพพาน  เหล่านัน้  ยกเว้นนิพพานทีน่ับสงเคราะห์โดยความเปน็ขันธเ์สียแล้ว นับสงเคราะห์
ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. จงแสดง ฌานนิทเทส  ตามตติยนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 48 

ตอบ  ปุ. ฌาเนน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  
กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 

ฌานนี้ นับสงเคราะห์ สัญญา สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็นเวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดย
ความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 วิ. เต ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
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สัญญา สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว  นับสงเคราะห์ได้ด้วย
ขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. ข. จงแสดงจิตตสัมปยตุตปทนิทเทส  มาโดยละเอียดตามตตยินยนิทเทส ? 45 

ตอบ ข. แสดงจิตตสัมปยุตตปทนทิเทสดังนี ้
ปุจฉา จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้  นบัสงเคราะห์  สุขุมรูป นิพพาน  โดยความเปน็เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   
สุขุมรูป นิพพานเหล่านัน้ นับสงเคราะหด์้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  ถเปตฺวา เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา.  สุขุมรูป 
นิพพาน เหล่านี้  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธเ์สียแล้ว  นับสงเคราะห์ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑  
ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

 

๓. ข. จงแสดง  จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส  ตามตติยนยนิทเทส ? (เฉพาะภาษาไทย) ? 43 

ตอบ  ข. ปุ. จิตตสังสัฏฐธรรมนี้ นับสงเคราะห์  สุขุมรูป นิพพาน โดยความเป็น เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
ไม่ได้  แต่นับสงเคราะห์โดยความเป็นธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  
อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. สุขุมรูป นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย
รูปขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. ข. ในอสังขตปทนิทเทสน้ัน จะแสดงตาม ตตยินยนิทเทส ว่าอยา่งไร? 44(4ข), 49 

ตอบ ข. แสดง  อสังขตปทนทิเทส  ตามตติยนยนทิเทส 
ปุจ.  อสงฺขเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหติา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา เต ธมมฺา 

กตีหิ  ขนเฺธหิ กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  สงฺคหิตา ? 
แปล อสังขตธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์เวทนา สัญญา สงัขาร สุขุมรูป โดยความเป็นขันธ์ไม่ได้ แตน่ับสงเคราะห์โดย

ความเป็น  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได ้
 เวทนา  สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  เหล่านัน้   นับสงเคราะหไ์ด้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ.     เต   ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
แปล เวทนา  สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๔  คือรูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขนัธ์  

สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. ก. บทนิทเทสดังต่อไปน้ี นับสงเคราะห์ ธรรมอะไรท่ีขันธ์ต่าง แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ? 41  
มัคคสัจจนิทเทส, โสกนิทเทส, มรณนิทเทส, ฌานนิทเทส, จิตตสหภุปทนิทเทส  

ตอบ  ก. บทนิทเทสต่อไปนี้ นับสงเคราะห์ธรรมที่ ขันธ์ต่าง แต่อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน ดังนี้  
มัคคสัจจะ นี้  นับสงเคราะห์  เวทนา สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน  
โสกะ นี้   นับสงเคราะห์  สัญญา  สังขาร  สุขุมรูป  นิพพาน  
มรณะ นี้  นับสงเคราะห์  เวทนา สัญญา  นิพพาน  
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ฌาน  นี้   นับสงเคราะห์  สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน 
จิตตสหภุธรรม นี้  นับสงเคราะห์  นิพพาน  

 

๓. ก. จงแสดงธรรมท่ีนับสงเคราะห์บทนิทเทสต่อไปน้ี  ตามตตยินยนิทเทส ? ฌานนิทเทส  เหตปุทนิทเทส  
เจตสกิปทนิทเทส  จิตตสหภปุทนิทเทส? 45 

ตอบ  ก. ธรรมที่ฌานนิทเทสนับสงเคราะห์ได้คือ  สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน 
 ธรรมที่เหตุปทนิทเทสนบัสงเคราะห์ได้คือ  เวทนา  สัญญา  สุขุมรูป  นิพพาน 
 ธรรมที่เจตสิกปทนทิเทสนับสงเคราะห์ได้คือ  สุขุมรูป  นิพพาน 
 ธรรมที่จิตตสหภูปทนิทเทสนบัสงเคราะห์ได้คือ  นิพพาน 
 

๓. ข. จงแสดงธรรมท่ีขันธ์ตา่งกัน แต่อายตนะและธาตุเหมือนกัน ของนิทเทสดังต่อไปน้ี ? 50 
โสกนิทเทส, สญัญานิทเทส, มัคคนิทเทส, ชีวิตินทริยนิทเทส, จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส 

ตอบ ข.  แสดงธรรมที่ขันธ์ต่างกนั แต่อายตนะและธาตุเหมือนกนั ของนิทเทสดังนี้ 
โสกนิทเทส  คือ  สัญญา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน 
สัญญานทิเทส  คือ  เวทนา สังขาร สุขุมรูป นิพพาน 
มัคคนิทเทส  คือ  เวทนา สัญญา สุขุมรูป นิพพาน 
ชีวิตินทรยินทิเทส  คือ  เวทนา สัญญา นิพพาน 
จิตตสังสัฏฐปทนทิเทส  คือ  สุขุมรูป นิพพาน 

 

๓. ข. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ ทรงแสดงในตติยนยนิทเทส และจตุตถนยนิทเทส เป็นธรรมชนิดไหน และทรง
แสดงอย่างไร ? 41  

ตอบ ข.  ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในตติยนยนิทเทสนั้น เป็นธรรมที่ ขันธ์ต่างกัน อายตนะ ธาตุเหมือนกัน  
ส่วนธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทส เป็นธรรมที่ ขันธ์ อายตนะ ธาตุเหมือนกัน และการแสดงใน 
จตุตถนยนิทเทสนี้ ได้ทรงแสดงโดยกลับประธานบท   
 

จตุตฺถนยสงฺคหิเตนสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๔. ก. จงแสดงคาถาพร้อมท้ังค าแปลในจตุตถนยนิทเทส ? 50 

๔. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทสน้ัน มีกีบ่ท คืออะไรบา้ง ? 51 

๔. จงแสดงคาถาแสดงบทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนิทเทส พร้อมท้ังพระบาลีและค าแปล? 52ส 

ตอบ  (50) ก. คาถาแสดงบทที่พระพทุธองค์ทรงแสดงในจตุตถนยนทิเทส 
เทฺว  สจจฺา  ปนฺนรสินฺทฺริยา   เอกาทส  ปฏิจจฺสมุปฺปาทา 
อุทฺธ    ปุน  เอกาทส โคจฺฉกปทเมตถฺ   ตึสวิธ . 

(50, 51) (บทที่)พระพุทธองคท์รงแสดงในจตุตถนยนทิเทสนั้น มี ๖๙ บท คือ สัจจะ ๒ (เว้นทุกขสจัจะ-นิโรธสัจจะ)  
อินทรีย์ ๑๕ (เว้นปสาทอินทรยี์ ๕  ชีวิตินทรีย์ ๑ มนนิทรีย ์๑)  ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ (เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
เวทนา อุปปตัติภวะ ชาต ิชรา มรณะ)   บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๑ บท คือ สตปิัฏฐาน สมัมปัธาน อัปปมญัญา 
ปัญจนิทรีย์ พละ โพชฌงค์ มัคคังคะ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข์ มนสิการ    บทที่อยู่ในโคจฉก ๓๐ บท    รวม ๖๙ บท 
 

๔. ก. บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๐,๔๑,๔๒,๔๓,๔๔,๔๕ มีอย่างละกี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง ?  ตามจตตุถนยนิทเทส ? 52   
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๔. จงบอกชื่อบทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒, ๔๐ ท่ีแสดงตามจตุตถนยนิทเทส? 48 
๓. ข. ในจตตุถนยนิทเทส มีนิทเทสใดบา้ง ท่ีนับสงเคราะห์โดยความเป็น ขันธ์ อายตนะ ธาตเุหมือนกันและ

บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔, สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ มกีี่นิทเทส คือนิทเทส
อะไรบ้าง? 51ส 

ตอบ  ก. บทนทิเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๐  มี ๔ นิทเทส  คือ  ๑. กิเลสปทนทิเทส  
๒. กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส ๓. กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส ๔. กิเลสกเิลสสัมปยุตตปทนทิเทส 

บทนิทเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๑   ไม่ม ี
บทนิทเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๒  มี ๕ นทิเทส คือ    ๑. สัญโญชนปทนทิเทส 

๒. สัญโญชนสัญโญชนิยปทนทิเทส ๓. นีวรณปทนิทเทส 
๔. นีวรณนีวรณิยปทนิทเทส  ๕. นีวรณนีวรณสัมปยตุตปทนิทเทส 

บทนิทเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๓ มี ๑ นิทเทส คือ สัญโญชนสญัโญชนสัมปยุตตปทนทิเทส  
บทนิทเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๔ มี ๑ นิทเทส คือ เหตุปทนิทเทส 
บทนิทเทสที่นบัสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๕ มี ๒ นิทเทส คือ  ๑. เหตุสเหตุกปทนิทเทส 

๒. เหตเุหตุสัมปยุตตปทนิทเทส 
 

๓. ข. ในโคจฉกะใดบ้าง บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์สงัขารเจตสิก ๔๙ (เว้นทิฏฐิ) โดยความเป็นขันธ์ 
อายตนะธาตุเหมือนกัน (ตามนัย ๔) วา่มกีี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง ?53ส 

ตอบ ข. บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์สงัขารขันธ์เจตสิก ๔๙  (เว้นทิฏฐิเจตสิก ๑)  โดยความเป็นขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  
เหมือนกันนัน้มี ๔ นทิเทส คือ 

๑. คันถคันถสัมปยตุตปทนิทเทส ๒. ปรามาสปทนทิเทส 
๓. ปรามาสปรามัฏฐปทนิทเทส ๔. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส 

 

๕. ข. ในจตุตถนยนิทเทสน้ันมีนิทเทสใดบ้าง ท่ีองค์ธรรมเป็นรูปขันธ์ มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง จง
บอกชื่อนิทเทสน้ันมาด้วย? 44 

ตอบ  ข. ในจตุตถนยนิทเทสนั้นบทนิทเทส  ที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์นั้นมี ๓ นิทเทส  คือ  
๑. อิตถินทริยนิทเทส  ๒. ปุริสินทริยนิทเทส   ๓. ปริเทวนิทเทส 

 

๕. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปน้ี ตาม
จตุตถนยนิทเทส ? 42  
๑) สังขารนิทเทส  ๒) อุปาทานนิทเทส  ๓) โสกนิทเทส  ๔) อธิโมกขนิทเทส  

ตอบ  ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปนี้  
๑) สังขารนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  สังขาร  
๒) อุปาทานนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘  
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  อุปาทาน  
๓) โสกนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สุข  ทุกข์  โสมนัสส  อุเบกขาเวทนา  
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  โสกะ  
๔) อธิโมกขนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  
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 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  อธิโมกข์  
 

๔. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกและองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทส ของนิท
เทส ดังต่อไปน้ี? 41 
ก. สมุทยสัจจนิทเทส  ข. ปุริสินทริยนิทเทส  ค. ทุกขินทริยนิทเทส  
ฆ. สมาธินทริยนิทเทส  ง. ปริเทวนิทเทส 

ตอบ  ก. สมุทยสัจจนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  สมุทยสัจจะ  

ข. ปุริสินทริยนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุขุมรูป ๑๕ 
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  ปุริสินทรีย์   

ค. ทุกขินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุข โสมนัส โทมนัส อุเบกขา   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  ทุกขินทรีย์  

ฆ. สมาธินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  สมาธินทรีย์  

ง. ปริเทวนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุสัททะ   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  ปริเทวจิตตชสัททะ  
 

๔. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทสของนิท
เทสดังต่อไปน้ี อิตถินทริยนิทเทส ปัญญินทริยนิทเทส โทมนัสสนิทเทส อัปปมัญญานิทเทส ? 43  

ตอบ  ก. อิตถินทริยนิทเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุขุมรูป  ๑๕ 
อิตถินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  อิตถินทรีย์ 
ปัญญินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  
ปัญญินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  ปัญญินทรีย์ 
โทมนัสสนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สุข  ทุกข์  โสมนัสส  อุเบกขา 
โทมนัสสนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  โทมนัสส 
อัปปมัญญานิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ 
อัปปมัญญานิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา   หลัง  ได้แก่  อัปปมัญญา 

 

๔. จงแสดงองค์ธรรมของ  เย ธมฺมา แรก  และองค์ธรรมของ  เย ธมฺมา  หลัง  ของบทนิเทสดังต่อไปน้ีตาม
จตุตถนยนิทเทส อิตถินทรินิทเทส, สัทธินทริยนิทเทส, อุเปกขินทริยนิทเทส, มัคคสัจจนิทเทส, ปริ
เทวนิทเทส ? 43ส, 47ส  

ตอบ  อินถินทรีย์ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุขุมรูป ๑๕ 
อินถินทรีย์ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  อินถินทรีย์ 
สัทธินทรีย์ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก  ๔๙ (เว้นสัทธาเจตสิก) 
สัทธินทรยี์ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  สัทธินทรีย์ 
อุเปกขินทรีย์ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุข  ทุกข์  โสมนัส  โทมนัส 
อุเปกขินทรีย์ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  อุเปกขินทรีย์ 
มัคคสัจจะ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ 
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มัคคสัจจะ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  มัคคสัจจะ 
ปรเิทวะ เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  อปริเทวจิตตชสัททะ  อุตุชสัททะ 
ปริเทวะ เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  ปริเทวจิตตชสัททะ 

๔. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามจตุตถนยนิทเทส ของ
นิทเทส ดังต่อไปน้ี ? 46 

๑. อิตถินทริยนิทเทส     ๒. สัมมัปปธานนิทเทส     ๓. ทุกขนิทเทส     ๔. มนสิการนิทเทส ? 46 

ตอบ  ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง   ตามจตุตถนยนิทเทส ของนิทเทส   
ต่อไปนี้ อิตถินทริยนิทเทส เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุขุมรูป ๑๕ 

อิตถินทริยนิทเทส เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  อิตถินทรีย์ 
สัมมัปปธานนิทเทส เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ 
สัมมัปปธานนิทเทส เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  สัมมัปปธาน 
ทุกขนิทเทส  เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สุข โสมนัสส โทมนัสส อุเบกขา 
ทุกขนิทเทส  เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  ทุกข 
มนสิการนิทเทส เย ธมฺมา  แรก  ได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ 
มนสิการนิทเทส เย ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  มนสิการ 

 

๕. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง ของบทนิทเทส ดังต่อไปน้ี
ตามจตตุถนยนิทเทส โสกนิทเทส สัมมัปปธานนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ปริเทวนิทเทส ? 44 

ตอบ  ก. แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา  แรกและแสดงองค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา หลังของบทนิทเทสดังต่อไปนี้ 
โสกนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกได้แก่  สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่  โสกะ   
สัมมัปปธานนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย ธมฺมา แรกได้แก่  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่  สัมมัปปธาน   
ปุริสินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย ธมฺมา แรกได้แก่  สุขุมรูป ๑๕   
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่  ปุริสินทริยะ   
ปริเทวนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย ธมฺมา แรกได้แก่  อปริเทวจิตตชสัททะ  อุตุชสัททะ  
 องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังได้แก่  ปริเทวจิตตชสัททะ   
 

๓. จงแปลและวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 49ส  
ปุ. มคฺคสจฺเจน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  

เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา  
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  สงฺคหิตา ? 49ส(2/2) 

ตอบ  แปลปุ. มัคคสัจจะ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้   
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  เหล่านี้ นับสงเคราะห์มัคคสัจจะ โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้   
มัคคสัจจะเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
มัคคสัจจะ  เหล่านั้น   นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์  ๑  ธัมมายตนะ  ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
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๕. จงแสดงเป็น ปุจฉาและวิสัชนา ตามจตุตถนยนิทเทส ในอิตถินทริยนิทเทส ท้ังบาลีและค าแปล ? 40 

ตอบ  แสดง อิตถินทริยนิทเทส ตามจตุตถนิทเทส     
๔. จงแสดง ปุจฉา วิสัชนา ท้ังบาลีและค าแปล ในอิตถินทริยนิทเทส และ คันถคันถสัมปยตุตปทนิทเทส 

(เฉพาะภาษาไทย) ตามจตุตถนยนิทเทส ? 55 

ตอบ แสดงปุจฉา  ทั้งบาลีและค าแปล  ในอิตถินทรยินิทเทส   
ปุจฉา. อิตฺถินทฺฺริเยน เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงคฺหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เตหิ ธมฺเมหิ  

เย ธมฺมา  ขนฺธสงคฺเหน สงคฺหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหติา  เต ธมฺมา  กตหีิ ขนเฺธห ิ  
กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตหูิ  สงฺคหติา ?   

แปล อิตถินทรียน์ี้  นับสงเคราะห์ สุขุมรูป ๑๕ (เว้นอิตถีภาวรปู) โดยความเป็นรูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
สุขุมรูป ๑๕  เหล่านี้  นับสงเคราะห์  อิตถนิทรีย์  โดยความเป็นรูปขันธ์  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได ้
อิตถินทรียเ์หล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ?  

วิสัชนา. เต  ธมฺมา   เอเกน  ขนเฺธน  เอเกนายตเนน   เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตาฯ 
แปล อิตถินทรียเ์หล่านั้น   นับสงเคราะห์ไดด้้วย   รูปขันธ์  ๑  ธมัมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

และแสดง  คันถคนัถสัมปยุตตปทนทิเทส   เฉพาะภาษาไทย 
ปุจฉา. สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ป็นคันถะและประกอบด้วยคันถะเหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๙ (เว้นทฏิฐิ)  

โดยความเปน็สังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได ้
 สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์  สภาวธรรมทั้งหลายที่เปน็คันถะและประกอบด้วยคนัถะ  โดย

ความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ปน็คันถะและประกอบด้วยคันถะ
เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์  อายตนะ ธาตุ เท่าไร  ? 

วิสัชนา. สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นคนัถะและประกอบด้วยคันถะเหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย สังขารขันธ ์ ๑  ธัม
มายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

 

๓. จงแปลปุจฉาและวิสัชนาภาษาไทย  ในค าปุจฉาดงัต่อไปน้ี  
ปุ. สทฺธินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา   

เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา   
เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 55ส(2/2) 

ตอบ  แปล ปุ. สัทธินทรยี์ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๙ (เว้นสัทธา) โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ 
ธัมมธาตุ ได้    สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ สัทธินทรีย์ โดยความเป็นสงัขารขันธ์ 
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้     สัทธินทรีย์ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  สัทธินทรีย์ เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยสงัขารขันธ์ ๑   ธัมมายตนะ ๑   ธัมมธาตุ ๑ 
 

๕. จงแสดงเป็น ปุจฉาและวิสัชนา ตามจตุตถนยนิทเทส ในอิตถินทริยนิทเทส ท้ัง๔. จงแสดงเฉพาะค า
ปุจฉาท้ังบาลีและค าแปล สมาธินทริยนิทเทส , กิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ?  
ส าหรับกิเลสสังกิเลสิกปทนิทเทสให้แสดงวิสัชนาด้วย ? 45 

ตอบ  ปุ. สมาธินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เตหิ 
ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  
กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตหูิ  สงฺคหติา ? 



วิชา : ธาตุกถา  32  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

 สมาธินทรีย์ นีน้ับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้  
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  เหล่านีน้ับสงเคราะห์  สมาธินทรีย์  โดยความเป็นสงัขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ ได้   
สมาธินทรีย์  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร  
 ป.ุ กิเลเสหิ  เจว   ส กิเลสิเกหิ  จ   ธมฺเมห ิ เย  ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  
ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหติา  เตหิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงคฺเหน  สงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน  
สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตหีิ  ขนฺเธหิ กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?  
 กิเลสสังกเิลสิกธรรม  เหล่านี้  นบัสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)  โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐  เหล่านี้ นบัสงเคราะห์กเิลสสังกเิลสิกธรรม โดยความเปน็
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ  ธัมธาตุ ได้  กเิลสสังกเิลสิกธรรมเหล่านั้น นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 วิ. เต ธมฺมา  เอเกน ขนเฺธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สงฺคหิตา.   

กิเลสสังกเิลสิกธรรมเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไดด้้วยสังขารขันธ์ ๑ ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๔. จงแสดง  สตินทริยนิทเทส  ตามจตุตถนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 49 

ตอบ  ปุ. สตินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เตหิ 
ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  
กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตหูิ  สงฺคหติา ? 
 สตินทรียน์ี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๙  (เว้นสตเิจตสิก) โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมม-
ธาตุ ได้  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ นบัสงเคราะห์สตินทรีย์ โดยความเปน็สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
สตินทรีย์ เหล่านัน้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 วิ.  เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา. 
 สตินทรีย์ เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑   ธมัมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๔. ข. จงแสดง  อัญญาตาวินทริยนิทเทส,  โทมนัสสนิทเทส  ตามจตุตถนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 50 

ตอบ ข.  แสดง  อัญญาตาวินทรยินิทเทส  ตามจตุตถนยนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) 
ปุ. อัญญาตาวินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  (เว้นปญัญาเจตสิกทีใ่นอรหัตตผลจิต ๑) โดยความเป็น

สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ สังขารขันธเ์จตสิก ๕๐ เหล่านี ้ นับสงเคราะห ์ อัญญาตาวินทรีย ์ โดยความ
เป็นสังขารขันธ์ ธัมมายนะ ธัมมธาตุ ได้  
อัญญาตาวินทรยี์ เหล่านี้เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ ์อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. อัญญาตาวินทรยี์  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑   
แสดงโทมนัสสนทิเทส   ตามจตุตถนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) 

ปุ. โทมนัสสะนี้ นับสงเคราะห์ สุข ทกุข์ โสมนัส อุเบกขา โดยความเปน็เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา เหล่านี้ นับสงเคราะห์โสมนัสสะ โดยความเปน็เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
โทมนัสสะ  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิ. โทมนัสสะ เหล่านี้   นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๓. โทมนัสสนิทเทส แสดงตามนัยที่ ๔, ๕ น้ัน เย ธมฺมา แรก และ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่อะรไบ้าง ? 45ส 

ตอบ  โทมนัสนิทเทส   แสดงตามนัยที่ ๔ เย  ธมฺมา  แรกได้แก่  สุข  ทุกข์  โสมนัส  อุเบกขาเวทนา 
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 เย  ธมฺมา  หลังได้แก่  โทมนัสสเวทนา 
โทมนัสสนิทเทส  แสดงตามนัยที่ ๕ เย  ธมฺมา  แรกได้แก่  จิต  ๘๙  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
 เย  ธมฺมา  หลังได้แก่  เวทนา  สัญญา  สังขาร นิพพาน 
 

๔. จงแสดงปุจฉา และวสิัชนา เฉพาะภาษาไทย ในโสมนัสสินทริยนิทเทส และ กเิลสสังกลิิฏฐปทนิทเทส
ตามจตตุถนยนิทเทส ? 53   

ตอบ  แสดงปุจฉา และวิสัชนา  เฉพาะภาษาไทย  ในโสมนัสสินทริยนทิเทส  ตามจตุตถนยนิทเทส ดังนี้ 
ปุจฉา. โสมนัสสินทรีย์ นี้ นบัสงเคราะห์  สุข  ทุกข์ โทมนัส  อุเบกขา โดยความเป็น เวทนาขันธ์  ธัมมายตนะ  
 ธัมมธาตุ ได้  สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา เหล่านี้  นับสงเคราะห์ โสมนัสสินทรยี์ โดยความเป็น เวทนาขันธ์  ธัม

มายตนะ  ธัมมธาตุได้ โสมนัสสินทรีย์  เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  เท่าไร  ? 
วิสัชนา.โสมนัสสินทรีย์  เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ได้ด้วย  เวทนาขันธ์  ๑  ธัมมายตนะ  ๑  ธัมมธาตุ  ๑  

แสดงปุจฉา และวิสัชนา  เฉพาะภาษาไทย  ในกเิลสสังกิลฏิฐปทนทิเทส 
ปุจฉา  กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)โดย ความเป็น 

สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้   สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ กิเลสสังกิลิฏฐธรรม โดย
ความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   
กิเลสสังกิลิฏฐธรรม เหล่านั้น นบัสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร  ? 

วิสชันา. กิเลสสังกิลิฏฐธรรม  เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ได้ดว้ย  สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  
 

๔. ข. จงแสดงปุจฉาปริเทวนิทเทส ตามจตุตถนิทเทส ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย(ไม่ต้องวิสัชนา )  
ตอบ  ข.  ปุ. ปริเทเวน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เตหิ 
ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  
กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 

ปริเทวะ คือ ปริเทวจิตตชสัททะนี้  นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ  โดยความเป็น รูปขันธ์ 
สัททายตนะ สัททธาตุ ได้  อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ปริเทวจิตตชสัททะ โดยความเป็น
รูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้  / ปริเทวจิตตชสัททะ เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 

๔. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ในปริเทวนิทเทส และ เจตนานิทเทส ตามจตตุถนยนิท
เทส? 54   

ตอบ  แสดงปุจฉา และวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ใน ปริเทวนิทเทส ตามจตตุถนยนิทเทส ดังนี้  
ปุจฉา. ปริเทวะ คือ ปริเทวจิตตชสัททะนี้  นับสงเคราะห์อปริเทวจิตตชสัททะ อุตุชสัททะ  โดยความเป็น รูปขันธ์ 

สัททายตนะ สัททธาตุ ได้  อปริเทวจติตชสทัทะ อุตุชสทัทะ เหล่านี้  นับสงเคราะห์ ปริเทวจิตตชสัททะ โดย
ความเป็น รูปขนัธ์ สัททายตนะ สทัทธาตุ ได้    
ปริเทวจิตตชสัททะ  เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร  ? 

วิสัชนา. ปริเทวจิตตชสัททะ เหล่านั้น  นบัสงเคราะห์ได้ด้วย  รูปขันธ์ ๑  สัททายตนะ ๑  สัททธาตุ ๑  
แสดงปุจฉา และวิสัชนา  เฉพาะภาษาไทย  ในเจตนานิทเทส 

ปุจฉา. เจตนานี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสิก ๔๙ (เว้นเจตนา) โดยความเป็นสงัขารขันธ์  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ 
 สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้  นับสงเคราะห์ เจตนา  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้ 
 เจตนาเหล่านั้น   นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร  ? 
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วิสัชนา. เจตนาเหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑  
 

๕. ในจตุตนยนิทเทส ถ้าองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลังคือ โลภเจตสิก องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกคืออะไร 
และบทนิทเทสท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคืออะไร? จงปุจฉา วิสัชนาในตัณหานิทเทสมาเป็น
ภาษาไทย ? 47 

ตอบ  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก คือ  สังขารขันธ์เจตสิก  ๔๙  (เว้นโลภะ)   
บทนิทเทสที่มีชื่อปรากฏอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมี ๑๑  บท  คือ  ๑. อวิชชา   ๒. สังขาร  ๓. ผัสสะ  ๔. ตัณหา   

๕. อุปาทาน  ๖. กัมมภวะ  ๗. โสกะ  ๘. ปริเทวะ  ๙. ทุกขะ  ๑๐. โทมนัสสะ  ๑๑  อุปายาสะ 
บทนิทเทส คือ  ตัณหานิทเทส แสดงตัณหานิทเทสเป็นภาษาไทย  ดังนี้ 
ปุจฉา  ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้   นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโลภะ) โดยความเป็น

สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้,  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ตัณหาที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยเวทนาเป็นเหตุ  โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   
ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสัชนา  ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ 
 

๔. ข. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาภาษาไทย  โพชฌังคนิทเทส  ตามจตุตถนยนิทเทส ? 52   
ตอบ  ข.  ปุ. โพชฌงค์ ทั้ง ๗ เหล่านี้  นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมม
ธาตุได้  สังขารขันธ์เจตสกิ ๕๐ เหล่านี้  นบัสงเคราะห์ โพชฌงค์  โดยความเปน็สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  
โพชฌงค์  เหล่านี้   นับสงเคราะห์ไดด้้วยขันธ์   อายตนะ   ธาตุ   เท่าไร ? 
 

๔. ข. จงแสดง ปุจฉา เหตุปทนิทเทส ตามจตุตถนยนิทเทส ท้ังภาษาบาลี และภาษาไทย? (ไม่ต้องวิสัชนา)? 43 

ตอบ  ข.  ปุจ. เหตูหิ  ธมฺเมหิ   เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา   
เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา   อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา   
เต  ธมฺมา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 

เหตุธรรมเหล่านี้นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  ได้   
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๔  เหล่านี้  นับสงเคราะห์  เหตุธรรม  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้   
เหตุธรรมเหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ ธาตุ  เท่าไร ? 
 

๕. ข. จงแปลปุจฉาพร้อมท้ังวิสัชนา เป็นภาษาบาลีและภาษาไทยในนิทเทสดังต่อไปน้ี ตามจตุตถนยนิทเทส? 42  
ปุจฉา กิเลเสหิ ธมเฺมหิ  เย  ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตสุงฺคเหน  

สงฺคหิตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา   อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  
ธาตสุงฺคเหน  สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?  

ตอบ ข. (แปล) สภาวธรรมทั้งหลายทีเ่ปน็กิเลสเหล่านี ้นบัสงเคราะห์สงัขารขันธเ์จตสกิ ๔๐ (เว้นกเิลสองคธ์รรม ๑๐) 
โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๐ เหล่านี้ นับสงเคราะห ์กเิลส โดยความเป็น
สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   กิเลสเหล่านี้ นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนเฺธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สงคฺหติา  
 กิเลสเหล่านั้น นบัสงเคราะห์ได้ดว้ย สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธมัมธาต ุ๑   
 

๔. ข. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาท้ังบาลีและค าแปล อาสวอาสวสัมปยตุตปทนิทเทส ตามจตตุถนยนิทเทส? 51 
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ตอบ ข. ปุ. อาสเวหิ เจว อาสวสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา 
ธาตุสงฺคเหน สงฺคหติา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนธฺสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตหีายตเนหิ กตีหิ ธาตหูิ สงฺคหิตา ?  
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๘  (เว้นโลภะ ทิฏฐิ) โดยความ

เป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาต ุได้  สังขารขันธเ์จตสิก ๔๘  เหล่านี ้  นับสงเคราะห์ อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม 
โดยความเปน็สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้   

อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  
 

๓. ข. ปุจฺฉา อุปาทาเนหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  
สงฺคหิตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน   
สงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 48ส 

ตอบ  ข. แปล  อุปาทานธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์  เจตสิก ๔๘ (เว้นอุปาทานองค์ธรรม ๒) โดยความ
เป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้   สังขารขันธ์ เจตสิก ๔๘  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ 
อุปาทานองค์ธรรม ๒ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้    
อุปาทาน  องค์ธรรม ๒  เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สงฺคหิตา 
อุปาทานองค์ธรรม ๒  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  สังขารขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

 

ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๕. ก. จงแปลคาถาดังต่อไปน้ี  

สพฺเพ ขนฺธา ตถายตนา  ธาตุโย สจฺจโต ตโย 
อินฺทฺริยานิ ปิ สพฺพานิ  เตวสีติ ปฏิจฺจโตฯ ? 51 

ตอบ  ก. แปล คาถาดังต่อไปนี ้
๑.  ขันธ์ทั้งหมด อายตนะทั้งหมด ธาตทุั้งหมด สจัจะ ๓ คอื สมุทยสัจจะ นิโรธสัจจะ มัคคสจัจะ อินทรีย์

ทั้งหมด ปฎิจจสมุปบาท ๒๓ (เว้นอุปปตัติภวะ  กามภวะ  รูปภวะ  สัญญีภวะ  ปัญจโวการภวะ)  
 

๓. ก. นัยที่ ๕ มีชื่อเป็นภาษาบาลีวา่อย่างไร และบทท่ีพระองค์ทรงแสดงน้ันมีกี่บท ตอบบาลีของจ านวนบท
มาด้วย ? 50ส 

ตอบ ก. ปญฺจมนยอสงฺคหิเตนอสงฺคหิตปทนิทเทส  และบทที่พระองค์ทรงแสดงนัน้มี  ๒๕๗ บท  (สมารา) 
 

๕. ก. อัพภันตรมาติกา ท่ีแสดงไว้ในปัญจมนยนิทเทส มีจ านวนกี่บท คืออะไรบ้าง ? 46 

ตอบ  ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงไว้ในปัญจมนยนิทเทส มีจ านวน ๙๙ บท คือ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สัจจะ 
๓ (เว้นทุกขสัจจะ)  อินทรีย์ ๒๒  ปฏิจจสมุปบาท ๒๓ (เว้นอุปปัตติภวะ กามภวะ รูปภวะ สัญญีภวะ ปัญจโวการภวะ) 
ธรรมที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไปอีก ๑๖ บท 
 

๕. ก. อัพภันตรมาติกาท่ีไม่แสดงในปัญจมนยนิทเทสมีจ านวนเท่าไร?  คืออะไรบา้ง? 52 

ตอบ  ก. มี ๖ คือ ทุกขสัจจะ  อุปปัตติภาวะ  กามภวะ  รูปภวะ  สัญญีภวะ  ปัญจโวการภวะ 
 

๓. ก. ในขันธนิทเทสน้ัน บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป  ๑๒ โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ต่างกัน (ในปัญจมนยนิทเทส ) มีกี่นิทเทส คืออะไรบ้าง  ? 54ส  
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ตอบ ก.  ในขันธนิทเทสนัน้  บทนิทเทสทีน่ับสงเคราะห์ จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเปน็ขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
ต่างกันนัน้ (ในปญัจมนยนทิเทส) มี  ๓  นิทเทส  คือ  

๑. เวทนากขนัธนทิเทส         ๒. สัญญากขันธนิทเทส             ๓.  สังขารักขันธนิทเทส 
 

๔. ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ ต่างกันน้ัน  มีกี่นิทเทส  คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 48ส 

ตอบ ก. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส  บทนิทเทสที่นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  (ในปัญจมนยนิทเทส) โดยความเป็น
ขันธ์  อายตนะ  ธาตุต่างกันนั้น  มี  ๓  นิทเทสคือ 

๑. อรูปภวนิทเทส ๒. จตุโวการภวนิทเทส ๓. เนวสัญญีนาสญัญีภวนิทเทส 
 

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทส ดังต่อไปน้ี 
ตามปัญจมนยนิทเทส จักขุวญิญาณธาตุนิทเทส, วริิยินทริยนิทเทส, จตุโวการภวนิทเทส, อนิทัสสน-
สัปปฏิฆปทนิทเทส, อนารัมมณปทนิทเทส,  อัชฌตัตกิปทนิทเทส ? 53  

ตอบ  จักขุวิญญาณธาตนุิทเทส   องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต ๘๙  

วิริยินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  เวทนา   สัญญา   สังขาร   นิพพาน  

จตุโวการภวนิทเทส  องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๒  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  

อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส  องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  นามขันธ์ ๔  นิพพาน  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๒  

อนารัมมณปทนิทเทส   องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต ๘๙  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  รูป เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  

อัชฌัตติกปทนทิเทส   องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  
 องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒  

 

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา  หลังของบทนิทเทสดังต่อไปน้ี 
ตามปัญจมนยนิทเทส, มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, สมาธินทริยนิทเทส, อิทธิปาทนิทเทส, สัปปฏิฆปท-
นิทเทส, จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส, อัชฌัตติกปทนิทเทส ? 48 

ตอบ  มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ  จิต ๘๙ 
สมาธินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
สมาธินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
อิทธิปาทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  โอฬาริกรูป ๑๒ 
อิทธิปาทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ จิต  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
สัปปฏิฆปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  นามขันธ์ ๔ นิพพาน 
สัปปฏิฆปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ  โอฬาริกรูป ๑๒ 
จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  จิต ๘๙ 
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จิตตวิปปยุตตปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
อัชฌัตติกปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
อัชฌัตติกปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  คือ  จิต  ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒ 

 

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปน้ี 
ตามปัญจมนยนิทเทส มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, ชิวหินทริยนิทเทส, อรูปภวนิทเทส, พาหิรปทนิทเทส, 
โยคโยคนิยปทนิทเทส ? 55 

ตอบ มโนวิญญาณธาตุนิทเทส องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  แรก  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สงัขาร  นิพพาน 
 องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  หลัง  คือ  จิต  ๘๙ 
ชิวหินทริยนทิเทส องค์ธรรมของ  เย  ธัมมา  แรก คือ  นามขันธ์  ๔  นิพพาน 
 องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  หลัง คือ  โอฬาริกรูป ๑๒ 
อรูปภวนิทเทส องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  แรก  คือ  โอฬาริกรูป ๑๒ 
 องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  หลัง  คือ  จิต เวทนา  สัญญา  สงัขาร  นิพพาน 
พาหิรปทนทิเทส องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  แรก  คือ  จิต ๘๙ 
 องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  หลัง  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
โยคโยคนิยปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  แรก  คือ  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒ 
 องค์ธรรมของ เย  ธัมมา  หลัง  คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 

 

๖. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ตามปัญจมนยนิทเทสของนิท
เทสดังต่อไปน้ี  ๑) จักขุนทริยนิทเทส  ๒) จิตตนิทเทส  ๓) อัปปัจจยปทนิทเทส  ๔) สรณปทนิทเทส ? 40   

ตอบ  ๑) จักขุนทริยนิทเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  นามขันธ์ ๔  นิพพาน  
องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๒  

๒) จิตตนิทเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  
องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต ๘๙   

๓) อัปปัจจยปทนิทเทส  องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒ 
องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 

๔) สรณปทนิทเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  โอฬาริกรูป ๑๒  
องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน  

 

๖. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรกและองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปน้ี
ตามปัญจมนยนิทเทส  อิตถินทริยนิทเทส  มโนธาตุนิทเทส  สัปปฏิฆปทนิทเทส  อรูปภวนิทเทส  อุเปก-
ขินทริยนิทเทส ? 47 

ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส
ดังต่อไปนี้ อิตถินทริยนิทเทส   องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต  ๘๙ 

 องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
มโนธาตุนิทเทส  องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 

 องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต  ๘๙ 
สัปปฏิฆปทนิทเทส    องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  นามขันธ์  ๔  นิพพาน 
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 องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
อรูปภวนิทเทส   องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
 องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 
อุเปกขินทริยนิทเทส องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต  ๘๙  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
 องค์ธรรม  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  เวทนา  สัญญา  สังขาร  นิพพาน 

 

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมฺาแรก และ องค์ธรรมของ เย ธมมฺาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทสของบท
นิทเทสดังต่อไปน้ี นามรูปนิทเทส, มโนวิญญาณธาตุนิทเทส, รูปายตนนิทเทส, วิปากปทนิทเทส, 
อสังขตปทนิทเทส ? 50, 54 

ตอบ  แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก และ องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง ของบทนทิเทสดังต่อไปนี้  
นามรูปนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก  จิต ๘๙  

องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง  รูป เวทนา สัญญา สังขาร นพิพาน 
มโนวิญญาณธาตุนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก  รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน  

องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง  จติ ๘๙  
รูปายตนะนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก  นามขันธ์ ๔  นิพพาน 

องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง  โอฬาริกรูป ๑๒ 
วิปากปทนทิเทส    องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก  โอฬาริกรูป ๑๒ 

องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง  จิต เวทนา สัญญา สังขาร นพิพาน 
อสังขตปทนทิเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก  จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒ 

องค์ธรรมของ เย ธมฺมาหลัง  เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน 
 

๕. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และแสดงองค์ธรรม เย ธมฺมาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทส ของนิทเทส
ดังต่อไปน้ี ชาตินิทเทส, กายวิญญาณธาตุนิทเทส, สฬายตนนิทเทส, สนิทัสสนปทนิทเทส สรณปท
นิทเทส ? 49 

ตอบ  แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมาแรก และ  เย ธมฺมาหลัง ตามปัญจมนยนิทเทส (นัย ๕) ของนิทเทสดังต่อไปนี ้
ชาตินิทเทส องค์ธรรมของ  เย   ธมฺมา  แรก  ได้แก่  จิต  ๘๙ 
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  รูป,  เวทนา,  สัญญา,  สังขาร, นิพพาน 
กายวิญญาณธาตุนทิเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  รูป, เวทนา, สัญญา,สังขาร,นิพพาน 
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต ๘๙ 
สฬายตนนเิทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  เวทนา,  สัญญา,  สงัขาร, นิพพาน 
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต ๘๙,โอฬาริกรูป ๑๒ 
สนิทัสสนปทนทิเทส องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  นามขันธ์  ๔, นิพพาน 
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง ได้แก่  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
สรณปทนทิเทส   องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  แรก  ได้แก่  โอฬาริกรูป  ๑๒ 
 องค์ธรรมของ  เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  จิต,เวทนา, สัญญา,สังขาร,นิพพาน 

 

๕. ข. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมฺา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของนิทเทสดังต่อไปน้ี
ตามปัญจมนยนิทเทส เอกโวการภวนิทเทส มโนธาตนิุทเทส สัปปฏฆิปทนิทเทส อรูปภวนิทเทส? 52 
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ตอบ  ข. เอกโวการภวะ  เย ธมฺมา แรก  ได้แก่ จิต ๘๙ 
 เย ธมฺมา หลัง  ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน 
มโนธาตุ  เย ธมฺมา แรก  ได้แก ่รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน 
 เย ธมฺมา หลัง  ได้แก่ จิต ๘๙ 
สัปปฏิฆะ      เย ธมฺมา แรก  ได้แก่ นามขันธ์ ๔ นิพพาน 
 เย ธมฺมา หลัง  ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒ 
อรูปภวะ เย ธมฺมา แรก  ได้แก่ โอฬาริกรูป ๑๒ 
 เย ธมฺมา หลัง  ได้แก ่จิต เวทนา สัญญา สังขาร นพิพาน  

 

๕. ข. จงแสดงปุริสินฺทฺริยนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส? 51 

ตอบ  ข. ปุจฉา ปุริสินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงคเหน 
อสงฺคหิตา  เตห ิธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา  
เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา? 

แปล ปุริสนิทรียน์ี้นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โดยความเป็นรปูขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุไม่ได ้  จิต ๘๙ นี้ นับ
สงเคราะห์รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเปน็วิญญาณขันธ์ มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้ 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ  ธาตุ เท่าไร?  
วิสัชนา  เต ธมฺมา เอเกน  ขนฺเธน เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา 
แปล  รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย วิญญาณขนัธ์๑  มนายตนะ ๑ 

วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๓. ก. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาท้ังบาลีและค าแปล  ของนามรูปนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทส ? 44ส 

ตอบ  ก. วิญฺ าณปจฺจยา นามรูเปน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  
อสงฺคหิตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิต า  ธาตุสงฺคเหน 
อสงฺคหิตา    เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

นามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนี้  นับสงเคราะห์จิต ๘๙  โดยความเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์  
สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑  ไม่ได้   

จิต  ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน  โดยความเป็นวิญญาณขันธ์  มนายตนะ  
วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้  รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 

๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา สฬายตนนิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส ท้ังบาลีและภาษาไทย? 45 

๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา สฬายตนนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 43 

๕. ข. จงแสดงปุจฉาเป็นภาษาบาลี แปลและวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในสฬายตนนิทเทส ตามนัยที่ ๕ ? 46 

ตอบ  (46) ข. สฬายตนนิทเทส ตามนยัที ่๕  แสดงดังต่อไปนี้ 
ป.ุ  นามรูปปจจฺยา สฬายตเนน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน อสงฺค

หิตา  เตหิ   ธมเฺมหิ  เย   ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหติา  
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา ? 
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สฬายตนะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยนามรูปเป็นเหตุนี้  นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็น
รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ มนายตนะ จกัขุธาตุ โสตธาตุ 
ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้  เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะหจ์ิต ๘๙  
โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเปน็เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้   

จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 
วิ.  เต ธมฺมา ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา อสงฺคหิตา ฯ   

จิต ๘๙  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑  สัญญาขันธ์ ๑  สังขารขันธ์ ๑  
ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 

 

๕. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมค าแปลใน อิทธิปาทนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทส ? 41 

ตอบ  แสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมค าแปลใน อิทธิปาทนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทส ดังนี้  
ปุจฉา.อิทฺธิปาเทน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  เตหิ  

ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  
กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

 อิทธิบาทนี้ นบัสงเคราะห์  โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเปน็ สังขารขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ ได้     โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี ้นับสงเคราะห์ จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน 
โดยความเปน็รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐ ไม่ได้    
จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้  นับสงเคราะหไ์ม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  

วิสัชนา เต ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ ธาตหูิ  อสงฺคหิตา  
จิต เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย รูปขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐  

 

๔. ก. จงแแสดงปุจฉา เจตนานิทเทส ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย ) ? 46ส 

ตอบ ก. ปุ.  เจตนานี้ นับสงเคราะห์ จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเป็นสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้ 
จิต ๘๙ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นรูปขันธ์ วิญญาณขันธ์ 
โอฬาริกายตนะ ๑๐ มนายตนะ ๑ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๗ ไม่ได้ เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านั้น 
นับสงเคราะห์ ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 

๖. ก. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนา  ในจิตตนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 44 
ตอบ  ก. แสดงปุจฉาและวิสัชนาในจิตตนิทเทส  ตามปัญจมนยนิทเทสดังนี้ 
ปุ. จิตนี้ นับสงเคราะห์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน โดยความเป็นวิญญาณขันธ์  มนายตนะ วิญญาณธาตุ ๗  

ไม่ได้  รูป เวทนา สัญญา สังขาร นิพพาน เหล่านี้  นับสงเคราะห์จิต ๘๙  โดยความเป็นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้   
จิต ๘๙ นี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้โดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. จิต ๘๙ นี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์  เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  อายตนะ ๑๑ คือ 
โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๑๑  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑ 

 

ฉฏฺ มนยสมปฺโยควปิฺปโยคปทนิทฺเทส 
๓. ก. อัพภันตรมาติกา ท่ีไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสน้ัน มีกีบ่ท คืออะไรบา้ง ? 42 
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ตอบ  ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ บท คือ   
  ๑) ธัมมายตนะ    ๒) ธัมมธาตุ    ๓) ทุกขสจัจะ  ๔) ชีวิต    ๕) สฬายตนะ 
  ๖) นามรูป    ๗) อุปปัตติภวะ    ๘) กามภวะ  ๙) สัญญีภวะ  ๑๐) ปัญจโวการภาวะ  
๑๑) ชาติ  ๑๒) ชรา  ๑๓) มรณะ  
 

๖. ก. สัจจนิทเทส ท่ีพระองค์ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสน้ันมกีี่นิทเทส คืออะไรบา้ง ? 52   
ตอบ  ก. สัจจนิทเทส   ทีพ่ระองค์ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมี  ๓  นิทเทส คือ   

๑. สมุทยสัจจนทิเทส  ๒.  นิโรธสัจจนิทเทส ๓.  มัคคสัจจนิทเทส 
 

๖. ก. ปฏิจจสมุปบาท ท่ีไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสน้ัน มีกี่นิทเทส  คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 45 

ตอบ  ก. ปฏิจจสมุปบาท  ที่ไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนทิเทสนั้น มี ๙ นทิเทสคือ 
๑. สฬายตนนทิเทส  ๒. นามรูปนทิเทส  ๓. อุปปัตติภวนิทเทส  ๔. กามภวนิทเทส  ๕. สัญญีภวนทิเทส   
๖. ปัญจโวการภวนิทเทส  ๗. ชาตินทิเทส  ๘. ชรานิทเทส  ๙. มรณนทิเทส 
 

๔. จงบอกธรรมท่ีไม่ประกอบกบันิทเทสดังต่อไปน้ี  โผฏฐัพพายตนนิทเทส,  สัญญีภวนิทเทส 
 นีวรณปทนิทเทส,   สารัมมณปทนิทเทส,   อรณปทนิทเทส ?53ส. 55ส  
ตอบ  โผฏฐัพพายตนนิทเทส ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์ ๔ 

สัญญีภวนิทเทส ไม่ประกอบกับ  เนวสัญญนีาสัญญีภวะ  กุศล - อกุศล - กริยา - ผลจิตตปุบาท 
นีวรณปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ  กุศล - วิบาก - กริยาจิตตปุบาท  รูป   นิพพาน 
สารัมมณปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ  รูป ๒๘    นิพพาน 
อรณปทนทิเทส ไม่ประกอบกับ  อกุศลจิตตุปบาท 

 

๖. ก. จงแสดงธรรมท่ีประกอบกับนิทเทสดังต่อไปน้ี โสมนัสสินทริยนิทเทส, อวิชชานิทเทส,  
อิทธิปาทนิทเทส, สุขสหคตปทนิทเทส? 48ส 

ตอบ  ก. แสดงธรรมที่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ 
โสมนัสสินทรีย์  ประกอบกับ  โสมนัสสสหคตจิต ๖๒  เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)   
อวิชชา  ประกอบกับ  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหเจตสิก)   
อิทธิบาท  ประกอบกับ  เจตสิก ๓๓ (เว้นวิริยะ ฉันทะ ปัญญา, หรืออิทธิบาทองค์ธรรม)   
สุขสหคต  ประกอบกับ  สุขเวทนาเจตสิก 

 

๔. ก. รูปไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ ก็ทราบแล้ว แต่อยากทราบวา่นามขันธ์ ๔ ไมป่ระกอบกับธรรมอะไร ? 51ส 

ตอบ  ก. นามขันธ์ ๔  ไม่ประกอบกับ  รูป  ๒๘ นิพพาน 
 

๖. จงตั้งปุจฉาดังต่อไปน้ี จากภาษาไทย ให้เป็นบาลี พร้อมวิสัชนา ? 41 
ปุจฉา  รูปขันธ์น้ี  ประกอบกบั ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไดเ้ท่าไร?  
ปุจฉา  มนายตนะน้ี  ประกอบกบั ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไดเ้ท่าไร?  
ปุจฉา  จกัขุนทรีย์นี้  ประกอบกบั ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ไดเ้ท่าไร?  
ปุจฉา  อสญัญีภวะนี้  ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร?  

ตอบ  ปจุฉา  รูปกฺขนฺโธ  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตหีายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 
วิสัชนา นตถฺิ   
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ปุจฉา  มนายตน   กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 
วิสัชนา มนายตน   ตีหิ ขนเฺธหิ สมปฺยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ สมฺปยุตฺต    
ปุจฉา  จกฺขนฺุทฺริย   กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 
วิสัชนา นตถฺิ   
ปุจฉา  อสญฺ ภโว  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺโต ? 
วิสัชนา อสญฺ ภโว  จตูห ิขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺโต  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  

เกหจิิ วิปฺปยตฺุโต  
 

๖. ก. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 53 

ปุ.  รูปกขฺนฺโธ  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วปิฺปยุตฺโต ? 53 

ปุ.  จิตตฺ    กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมปฺยุตฺโต ? 53 

ปุ.  อิทฺธิปาโท  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมปฺยุตฺโต ? 53 

ปุ.  อกุสลา  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปปฺยตฺุตา ? 53 

ตอบ  ก.  วิสัชนาพร้อมทัง้ค าแปลในค าปจุฉาดังนี ้
วิสัชนา รูปกฺขนฺโธ จตูห ิขนเฺธหิ เอเกนายตเนน สตตฺห ิธาตูหิ วิปปฺยตฺุโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปปฺยุตโฺต. 

รูปขันธ์นี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ  ธัมม
ธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒. 

วิสัชนา  จิตฺต   ตีหิ  ขนเฺธหิ  สมฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ     สมฺปยุตฺต . 
จิตนี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒. 

วิสัชนา อิทฺธิปาโท  ทฺวีหิ  ขนเฺธหิ  สมฺปยตฺุโต  เอเกน  ขนเฺธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ    สมฺปยุตฺโต. 
อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขนัธ์  และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ เจตสิก 
๓๑  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสกิ ๓๓ 

วิสัชนา อกุสลา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺโต  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  
เกหจิิ  วิปฺปยตฺุโต. 
อกุศลธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ 
๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 

 

๓. ข. จงแสดงขันธ์ท่ีสัมปยตุต์วปิปยุตต์ได้และไม่ได้ ? 50ส 

ตอบ ข. แสดงขันธ์ที่สัมปยตุต์วิปปยุตต์ได้และไม่ได ้
๑. นามขันธ ์๔ อันไดแ้ก ่จติ เจตสกิ เหล่านี ้เมื่อครบลกัษณะทั้ง ๔ คือ เอกปุปาทะ เอกนโิรธะ เอการัมมณะ เอกวัตถกุะ 

แล้ว เป็นสัมปยุตตซ์ึ่งกันและกันได้  ถ้าไม่ครบลักษณะทั้ง ๔  ก็เปน็วิปปยุตต ์
๒. นามขันธ์ ๔ กับ นิพพาน   นามขันธ์ ๔ กับรูป  เป็นวิปปยุตต์อย่างเดียว 
๓. รูป กับ รูป   รูป กับ นิพพาน  ไม่เรียกว่าสัมปยุตต์หรือวิปปยุตต ์
๔. ระหว่าง กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม ที่เป็นจติ เจตสกิซึ่งกันและกนั เป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่า ชาติวิปปยุตต์ 
๕.ระหว่างนามขันธ์ ๔  ทีเ่กิดในกามภูมิ  รูปภูมิ  อรูปภูมิ  ซึ่งกันและกัน เป็นวิปปยุตต์ ชื่อว่า  ภูมิวิปปยุตต์ 
๖. ระหว่างนามขันธ์ ๔  ทีเ่ปน็อดีต อนาคต ปจัจบุัน ซึง่กันและกัน เปน็วิปปยุตต์ ชื่อว่า กาลวิปปยุตต์ 
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๗. ระหว่างนามขันธ์ ๔ ที่เกิดอยู่ภายในตัวเรา และภายนอกตัวเรา ซึ่งกันและกันเปน็วิปปยุตต์ ชื่อว่าสันตานวิปปยุตต ์
 

๓. ข. รูปขันธ์น้ี  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 44ส 

ตอบ  ข. รูปขันธ์นี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ  เจตสิก  ๕๒ 

 

๕. ก. รูปภวะไม่ประกอบกับธรรมอะไร ? ธรรมเหล่าน้ันประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ? 47ส 

ตอบ  ก. รูปภวะ ไม่ประกอบกับจิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท   
และธรรมเหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้   ตอบว่า  ไม่มี 

 

๔. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ปุ. เอกโวการภวะ  น้ี ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 45ส(1/3) 

ตอบ  วิ. นตฺถิ – ไม่ม ี
 

๖. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 55 
ปุ. รูปายตนะ  น้ี     ประกอบกับขันธ์   อายตนะ   ธาตุ   ได้เท่าไร ? 
ปุ. มัคคสัจจะ  น้ี     ประกอบกบัขันธ์   อายตนะ   ธาตุ   ได้เท่าไร ? 
ปุ. รูปภวะ เหลา่น้ี ไมป่ระกอบกบัขันธ์  อายตนะ   ธาตุ   เท่าไร ? 
ปุ. นีวรณสมัปยตุตโนนีวรณธรรม  เหลา่น้ี    ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ   ธาตุ   เท่าไร ? 
ปุ. ปรามาสสมัปยุตตธรรม  เหล่าน้ี    ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ   ธาตุ   เท่าไร ? 

ตอบ วิ. นตฺถิ.      ไม่มี 
วิ. มคฺคสจฺจ   ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺต   เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  

เกหจิิ  สมฺปยุตตฺ . 
 มัคคสัจจะ นี้ ประกอบกับขนัธ์ ๓  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑  

และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๖  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสกิ ๒๘  
(เว้นองค์มรรค ๘ )  

วิ. รูปภโว   น   เกหิจิ   ขนฺเธหิ    น  เกหจิิ   อายตเนหิ   ตีห ิ  ธาตูหิ   วิปฺปยุตฺโต. 
 รูปภวะ นี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขนัธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แตเ่ปน็วิปปยตุต์กับธาต ุ๓ คือ ฆานวิญญาณธาต ุ 

ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาต ุ
วิ. นีวรณสมฺปยุตฺตา   เจว   โน   จ   นีวรณา   ธมฺมา   เอเกน   ขนฺเธน   ทสหายตเนหิ   โสฬสหิ  ธาตูหิ   วิปฺปยุตฺตา   

เอเกนายตเนน   เอกาย   ธาตุยา   เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา.  
 นีวรณสัมปยตุตโนนีวรณธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรปูขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ 

๑๐ วิญญาณธาตุ ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  และไมป่ระกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาต ุ บางส่วน คือ โสภณ
เจตสกิ ๒๕  สุขุมรูป  นิพพาน  

วิ. ปรามาสสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน   เอกาย ธาตยุา   เกหจิิ   สมฺปยุตตฺา. 
 ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ทิฏฐิเจตสกิ  
 

๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปน้ี ไม่ต้องแปลบาลี ในข้อ ก.ข.ส าหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส 

ก. กายายตน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 44 
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ตอบ  ก. วิ.  นตฺถิ  
 

๓. ข. ปุจฉา กายายตน  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยตฺุต ? วิสชันาเป็นภาษาไทยว่าอยา่งไร 
? 54ส 

ตอบ ข. วิสัชนาเปน็ภาษาไทย ดังนี้   วิสัชนา    ไม่มี 
 

๔. ข. จงแปลปุจฉาในปุจฉาต่อไปน้ี ( ไม่ต้องวิสัชนา ) ? 46ส 

ปุ.  กายายตน   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต   
ปุ.  เวทนากฺขนฺเธน  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธห ิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปปฺยุตฺตา ? 
ตอบ  ข. แปล  ป.ุ กายายตนะนี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

ปุ. เวทนาขันธ์นี้ ประกอบกับจิต ๘๙ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนาเจตสิก ) ได้  
จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘ นิพพาน  
รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

 

๖. ข. จงวิสัชนาเป็นภาษาไทย   ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี –   
ปุ. มนายตน     กตีหิ    ขนฺเธหิ    กตีหายตเนหิ    กตหิี    ธาตูหิ     สมปฺยตฺุต  ? 52 

ปุ. โสมนสสฺินฺทฺริย    กตีหิ   ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ   กตีหิ   ธาตูหิ    วปิปฺยุตตฺ  ? 52 

ปุ. สุขาย เวทนาย สมปฺยตฺุตา ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมปฺยุตตฺา ? 52? 
ปุ. อาสวา   ธมมฺา    กตีหิ    ขนฺเธหิ    กตีหายตเนหิ    กตีหิ    ธาตูหิ     สมฺปยุตฺตา ? 52 

ตอบ ข.  วิ. มนายตนะ นี้ ประกอบกับขนัธ์ ๓ คือ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับ ธัมมายตนะ 
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก  ๕๒ 
วิ. โสมนัสสินทรีย์ นี้ ไม่ประกอบกับรปูขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖  

(เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน  คือ โทจตกุเจตสิก ๔  วิจิกจิฉา
เจตสกิ ๑  สุขุมรูป   นิพพาน 

วิ. สุขายเวทนายสมัปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกบัเวทนาขันธ์ ๑  และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน 
คือ เวทนาเจตสกิ (หรือสุขเวทนา) 

วิ. อาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ 
และประกอบกับ สังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๒  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๔  
(เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓)  

 

๖.  จงแสดงวิสัชนาท้ังภาษาบาลี และภาษาไทย ตามนัยที่ ๖ ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 46 
ก. ปุ.  จักขุธาตุน้ี  ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
ข. ปุ.  โสตวิญญาณธาตุน้ี ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
ค. ปุ.  สมุทยสัจจะน้ี  ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
ง. ปุ.  มัคคสัจจะน้ี  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
จ. ปุ.  อุเบกขินทรีย์นี้  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

ตอบ    ก.  วิ.  นตฺถิ    แปลว่า  ไม่มี 
ข.  วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา.   
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แปลว่า  โสตวิญญาณธาตุ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (โสต
วิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕ สุขุมรูป นิพพาน. 

ค.  วิ. ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺต  เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺต .  
แปลว่า  สมุทยสัจจะนี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ วิญญาณขันธ์ ๑ มนายตนะ ๑ มโน

วิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๙ (เว้นโลภะ) ธัมมายตนะ 
ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๑ (เว้นโลภะ) 

ง.  วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต .   
แปลว่า  มัคคสัจจะนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโน

วิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ อัปปมัญญาเจตสิก 
๒ สุขุมรูป นิพพาน. 

จ.  วิ. เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ เอกาทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺต .   
แปลว่า  อุเบกขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริกธาตุ ๑๐ กายวิญญาณธาตุ ๑  

และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ ปีติเจตสิก ๑ สุขุมรูป นิพพาน. 
 

๓. ข. จงวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 42  
ปุ. กายวิญญาณธาตุ น้ี  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ?  
ปุ. อุเบกขินทรีย์       น้ี  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ?  
ปุ. รูปภวะ           น้ี  ไมป่ระกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
ปุ. วิปากธรรม     น้ี  ไมป่ระกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
ปุ. กเิลสธรรม         น้ี  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

ตอบ  ข. วิสชันา เปน็ภาษาไทย ดังนี้  
วิสัชนา จักขุวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับขนัธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  

และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน  คือ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗  
วิสัชนา อุเบกขนิทรียน์ี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นกายวิญญาณธาต)ุ  และประกอบกบัธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา)  
วิสัชนา รูปภาวะนี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

แต่เป็นวิปปยุตต์กับ ธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ  
วิสัชนา วิปากธรรมนี้ ไมป่ระกอบกบั รูปขนัธ ์๑  โอฬารกิายตนะ ๑๐  โอฬารกิธาตุ ๑๐  และไมป่ระกอบกับธมัมายตนะ  

ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อกุศลเจตสิก ๑๔ สุขุมรูป นิพพาน  
วิสัชนา กเิลสธรรมนี ้ ประกอบกบัขนัธ์ ๓ คือ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ ์วิญญาณขันธ ์มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณธาต ุ๑  

และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐)  
 

๖. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี   
 ปุ. กายวิญญาณธาตุ น้ี  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 54 

 ปุ. อุเบกขินทรีย์    น้ี  ประกอบกบัขันธ์    อายตนะ   ธาตุ   ไดเ้ท่าไร ? 54 

 ปุ. อสัญญีภวะ    น้ี    ประกอบกบัขันธ์    อายตนะ   ธาตุ   ไดเ้ท่าไร ? 54 

 ปุ. อาสวสัมปยตุตโนอาสวธรรม เหลา่น้ี ประกอบกับขันธ์  อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 54 
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 ปุ. อวิตกักธรรม  เหลา่น้ี  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ   ธาต ุ   เท่าไร ? 54 

ตอบ  วิ. กายวญิฺญาณธาตุ   ตีหิ   ขนฺเธหิ   สมฺปยุตฺตา   เอเกนายตเนน  เอกาย   ธาตุยา   เกหจิิ  สมฺปยุตตฺา. 
 กายวิญญาณธาตุนี้ ประกอบกับขนัธ์ ๓  คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์   สังขารขันธ์  และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  

ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 
วิ. อุเปกฺขินฺทฺรยิ   ตีหิ ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  ฉหิ ธาตหูิ  สมฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหจิิ สมฺปยุตฺต . 
 อุเบกขินทรีย์ นี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์  มนายตนะ  วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นกายวิญญาณธาต)ุ  และประกอบกบัธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๖  (เว้นเวทนา) 
วิ. นตฺถิ.   ไม่ม ี
วิ. อาสวสมฺปยุตฺตา  เจว  โน  จ   อาสวา  ธมฺมา   เอเกน  ขนฺเธน   เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา   เกหิจิ  สมฺปยุตตฺา. 
 อาสวสมัปยุตตโนอาสวธรรม เหล่านี้ ประกอบกบัสงัขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อาสวะองคธ์รรม ๓ 
วิ. อวิตกฺกา  ธมฺมา   น  เกหิจิ   ขนเฺธหิ   น  เกหจิิ   อายตเนหิ   เอกาย  ธาตุยา   วิปฺปยุตฺตา. 
 อวิตักกธรรม  เหล่านี้   ไม่เป็นวิปปยุตตก์ับขันธ์   อายตนะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง    แตเ่ป็นวิปปยุตตก์ับ มโนธาตุ ๑  
 

๖. จงวิสัชนา  เป็นภาษาบาลี และภาษาไทย  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 49 

 ปุจ. รูปธาตุน้ี  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ไดเ้ท่าไร ? 49 

 ปุจ. สมาธินทรีย์  ไม่ประกอบกบั  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 49 

 ปุจ. อิทธิบาท  ประกอบกับ  ขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 49 

 ปุจ. จิตตสัมปยตุตธรรมประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุได้เท่าไร ? 49 

 ปุจ. อัปปมาณธรรมน้ี  ไม่ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 49 

ตอบ  วิ. นตถฺิ  ไม่ม ี
วิ. สมาธินทริย  เอเกน ขนเฺธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยตฺุตา. 
แปล สมาธินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือโอฬาริกาธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจิกจิฉาเจตสิกสุขุมรูป นิพพาน 
วิ. อิทธิปาโท  ทวีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺโต  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺโต. 
แปล  อิทธิบาทนี้  ประกอบกบัขันธ์ ๒  คือ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์  และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วนคือ สังขาร

ขันธ์เจตสิก ๓๑  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือ เจตสิก ๓๓ (เว้นฉนัทะ  วิริยะ  ปญัญา) 
วิ.  จิตฺตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตตฺา. 
แปล จิตตสัมปยุตตธรรมนี้  ประกอบกับ  วิญญาณขนัธ์ ๑  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗ 
วิ. อปฺปมาณา  ธมฺมา  น  เกหจิิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  ฉหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา. 
แปล อัปปมาณธรรมนี ้ ไม่เปน็วิปปยุตต์กับ ขนัธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เปน็วิปปยุตต์กบัวิญญาณธาต ุ ๖ 

(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 
 

๖. ข. จงวิสัชนา  เป็นภาษาบาลี  และภาษาไทย  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 45 

ป.ุ รูปธาตุน้ี  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 45 

ป.ุ กเิลสธรรมน้ี  ไมป่ระกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 45 

ป.ุ ปีตสิหคตธรรม  น้ีประกอบดว้ย  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 45 

ตอบ ข. วิ. นตฺถิ  ไม่มี 
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วิ. กิเลสา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ  
วิปฺปยุตฺตา. 
กิเลสธรรมนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้น
มโนวิญญาณธาต)ุ และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือโสภณเจตสิก ๒๕  สุขุมรูป  นิพพาน. 

วิ. ปีติสหคตา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ  สมฺปยุตตฺา.   
ปีติสหคตธรรมนี้  ประกอบกบัสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือปีตเิจตสกิ. 

 

๔. ข. สัจจนิทเทส ท่ีแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสน้ัน มกีี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง ? 51ส 

ตอบ  ข. สัจจนทิเทส ที่แสดงในฉัฏฐนยนทิเทสนั้น มี ๓ นิทเทส คือ 
๑. สมุทยสัจจนทิเทส ๒. นิโรธสัจจนิทเทส ๓. มัคคสัจจนทิเทส 

 

๔. ข. จงแปลปุจฉาพร้อมวิสัชนาท้ังบาลีและภาษาไทย  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี? 48ส 

ปุจฉา  นิโรธสจฺจ   กตีหิขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 48ส 
ปุจฉา  ปรามาสสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  กตีหิขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 48ส 

ตอบ  ข. แปล  นิโรธสัจจะนี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร  
วิสัชนา  นตฺถิ  ไม่มี 
วิสัชนา  ปรามาสสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา   เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา   

ปรามาสสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์   ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุบางส่วนคือ ทิฏฐิเจตสิก ๑ 
 

๕. จงวิสัชนาในข้อปุจฉา ดังต่อไปน้ี 39  
ก. ปุจฉา นิโรธสจฺจ  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยตฺุต  ? 39  
ข. ปุจฉา มนินฺทฺริย  กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยตฺุต  ? 39 

ค. ปุจฉา อุปายาโส กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยตฺุต  ? 39 

ง. ปุจฉา มนสกิาโร กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยตฺุต  ? 39 

ตอบ   ก. วิสัชนา  นตฺถิ   ไม่มี  
ข. วิสัชนา มนินทฺฺริย  ตหีิ ขนฺเธหิ สมฺปยตฺุต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ สมฺปยตฺุต   
 มนินทรยี์นี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  และประกอบกบั ธัมมายตนะ 

ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒  
ค.  วิสัชนา อุปายาโส เอเกน ขนเฺธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปปยุตฺโต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจ ิ

วิปฺปยุตโต  
 อุปายาสนี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ  และไม่ประกอบกบั ธมัมายตนะ ธัมมธาตบุางส่วน คือ เจตสกิ ๓๐ สุขุมรูป นิพพาน  
ง. วิสชันา มนสิกาโร เอเกน ขนเฺธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตหูิ วิปปฺยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปปยตุโต  
 มนสิการนี้ ไม่ประกอบกบั รูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐โอฬาริกธาตุ ๑๐  และไม่ประกอบกับ ธัมมายต

นะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ สุขุมรูป นพิพาน 
 

๖. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปน้ี ไม่ต้องแปลปุจฉา ให้แปลวิสัชนา 
 ปุจ  อิตฺถินฺทฺริย   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 43 
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 ปุจ.  อิทฺธิปาโท  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 43 

 ปุจ.  สวิตกฺกสวิจารา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 43 

 ปุจ.  อธิโมกฺโข  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺโต ? 43 

 ปุจ  จิตฺตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 43 

ตอบ  วิ. นตฺถิ  ไม่ม ี
วิ. อิทฺธิปาโท  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺโต  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺโต   

อิทธิบาทนี้  ประกอบกับขันธ์  ๒ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ  สังขาร
ขันธ์เจตสิก ๓๑   ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ เจตสิก  ๓๓  (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม ๓) 

วิ. สวิตกฺกสวิจารา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา 
 สวิตักกสวิจารธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิตกเจตสิก วิจารเจตสิก 
วิ. อธิโมกฺโข เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ปณฺณรสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺโต 
 อธิโมกข์นี้  ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ  ๑๕ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ปัญจวิญญาณธาตุ ๕  

และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  วิจิกิจฉาเจตสิก  สุขุมรูป  นิพพาน  
วิ. จิตฺตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  

เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา 
 จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  รูปขันธ์  ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐  และไม่ประกอบ

กับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ สุขุมรูป  นิพพาน 
 

๖. จงวิสัชนา. พร้อมค าแปลในปุจฉา.ต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปจุฉา) ? 51 

ก.  ปุจฉา. สุขินฺทฺริย     กตีหิ  ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ   วปิฺปยุตตฺ  ? 51   
ข.  ปุจฉา. อสญฺ ภโว  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมปฺยุตฺโต ? 51   
ค.  ปุจฉา. คนฺถา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ   สมปฺยุตตฺา ? 51   
ง.  ปุจฉา. อปรามฏฺ า  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ   วปิฺปยตฺุตา ? 51  
จ.  ปุจฉา. อุเปกขฺาสหคตา  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมปฺยุตตฺา ? 51   

ตอบ ก. วิสัชนา.  สุขินฺทฺรยิ   เอเกน ขนเฺธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺ   เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  
เกหจิิ  วิปฺปยตฺุต  ฯ 
แปล  สุขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับ รูปขนัธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นกายวิญญาณธาต)ุ  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ  เจตสิก ๔๕  สุขุมรูป  นิพพาน 
ข. วิสัชนา.   นตฺถิ .   ไม่ม ี
ค. วิสัชนา. คนฺถา ธมฺมา ตหีิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตตฺา เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  

เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา ฯ 
แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นคนัถะเหล่านี้ ประกอบกบั ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ 

๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑  และประกอบกับสงัขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๑  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ 
บางส่วน คือ เจตสิก  ๒๓ ( เว้นคันถะองค์ธรรม ๓)  
ง. วิสัชนา. อปรามฏฺ า  ธมฺมา  น  เกหจิิ  ขนฺเธหิ   น  เกหจิิ  อายตเนหิ   ฉหิ  ธาตูหิ   วิปฺปยตฺุตา ฯ  
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แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เปน็อารมณ์ของปรามาส เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตตก์ับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)   
จ. วิสัชนา. อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน สมปฺยุตตฺา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ สมฺปยตฺุตา ฯ 

แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกบัอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ ประกอบกับเวทนาขันธ์  
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน  คือ  เวทนาเจตสิก 

 

๖. ข. อุเปกขินทริยนิทเทส  ฝ่ายสมัปยุตต ์ แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสอยา่งไร ? 53 

ตอบ ข.  อุเปกขินทริยนทิเทส ฝ่ายสัมปยตุต์ แสดงอย่างนี ้
ปุจฉา   อุเปกฺขินทฺฺริย   กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 
 อุเปกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ ได้เท่าไร ? 
วิสัชนา อุเปกฺขินทฺฺริย  ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน ฉหิ ธาตหูิ สมฺปยตฺุต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตยุา เกหิจิ สมฺปยุตฺต . 

อุเปกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๖ 
(เว้นกายวิญญาณธาต)ุ  และประกอบกบัธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) 

 

๖. ข. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี 
 ปุ. สมาธินฺทฺริย   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺต  ? 44 

 ปุ. โลกุตฺตรา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 44 

ตอบ ข. วิ. สมาธินฺทฺริย   เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  
เกหิจิ  วิปฺปยุตฺต .  

สมาธินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ 
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน  คือ วิจิกิจฉาเจตสิก ๑  สุขุมรูป นิพพาน  
 วิ. โลกุตฺตรา  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  ฉหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา. / โลกุตรธรรมนี้  ไม่เป็น
วิปปยุตต์กับขันธ์  อายตนะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 
 

๕. จงแปล ปุจ. พร้อม วิ.ท้ังบาลี  และค าแปล  ในปุจ.ดังต่อไปน้ี ? 43ส 
ก. ปุจ. มนินฺทริย    กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 

ตอบ  ก. ปุ. มนินทรีย์นี้  ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
 วิ. มนินฺทริย   ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺต  
 มนินทรีย์นี้   ประกอบกับขันธ์  ๓  คือ   เวทนาขันธ์  ๑   สัญญาขันธ์ ๑   สังขารขันธ์ ๑  และประกอบกับธัม
มายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ  เจตสิก ๕๒ 
 

๖. จงวิสัชนา. พร้อมค าแปลในปุจฉา.ต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 
ปุจฉา. ปญฺ นฺทฺริย    กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิธาตูหิ    สมปฺยุตตฺ  ? 50 

ปุจฉา. รูปภโว     กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตหิีธาตูหิ   สมฺปยุตฺโต  ? 50 

ปุจฉา. ทุกฺข     กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิธาตูหิ     วปิฺปยุตตฺ  ? 50 

ปุจฉา. อนุปปฺนฺนา   ธมฺมา   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิธาตูหิ   วปิฺปยตฺุตา  ? 50 

ปุจฉา. ปรามาสสมปฺยตฺุตา  ธมมฺา   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิธาตูหิ   สมปฺยุตตฺา  ? 50 
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ตอบ  วิสัชนา. ปญฺ นทฺฺรยิ   ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  สมฺปยุตฺต   เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  
เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺต  ฯ 
แปล ปัญญนิทรียน์ี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓  คือ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ ์มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณธาต ุ๑   

และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสกิ ๓๕   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๗ (เว้นปญัญา)   

วิสัชนา. นตฺถิ .   ไม่มี 
วิสัชนา. ทุกฺข   เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตูห ิวิปฺปยุตฺต  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยตฺุต  ฯ 
แปล  ทุกข์นี้ ไม่ประกอบกับ รูปขนัธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖  (เว้น

กายวิญญาณธาตุ)  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕  สุขุมรูป  นิพพาน 
วิสัชนา. อนุปฺปนนฺา  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนเฺธหิ   น  เกหจิิ  อายตเนหิ  ปญจฺหิ  ธาตูหิ   วิปฺปยุตฺตา ฯ  
แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่ยงัไม่เกิดเหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

แต่เป็นวิปปยุตต์กับ  ปญัจวิญญาณธาตุ ๕  
วิสัชนา. ปรามาสสมฺปยุตตฺา  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหจิิ  สมฺปยุตฺตา ฯ 
แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับปรามาสนี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธมัมธาตุ บางส่วน คือ 

ทิฏฐ-ิเจตสกิ 
 

๖. จงวิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลในปุจฉาดังต่อไปน้ี  (ไม่ต้องแปลปุจฉา)(นัยที่ ๖) 
 ปุจฺฉา  ปริเทโว  กตีหิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 48 

 ปุจฺฉา  มคฺคสจฺจ   กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 48 

 ปุจฺฉา  อธิโมกฺโข  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 48 

 ปุจฺฉา  จิตฺตา   ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 48 

 ปุจฺฉา  อนุปาทานิยา  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 48 

ตอบ  วิสัชนาทั้งบาลีและค าแปล  ในปุจฉาดังต่อไปนี้ 
วิสัชนา  นตฺถิ  ไม่ม ี
วิสัชนา  มคฺคสจฺจ   ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกายธาตุยา  สมฺปยุตฺต   เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกายธาตุ

ยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺต  
มัคคสัจจะนี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑ มโนวิญญาณ
ธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือสังขารขันธ์เจตสิก ๒๖  ธัมมายตนะ  ธัมมาธาตุบางส่วน  
เจตสิก ๒๘ (เว้นองค์มรรค ๘) 

วิสัชนา อธิโมกฺโข  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  ทฺวีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุ
ยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺโต 
อธิโมกข์นี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑  ธาตุ ๒ คือ มโน
ธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือสังขารขันธ์เจตสิก ๔๘  ธัมมายตนะ  ธัม
มาธาตุ  บางส่วน คือ  เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก  วิจิกิจฉาเจตสิก) 

วิสัชนา จิตฺตา  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกายธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา 
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จิตเหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์ และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัม
มาธาตุบางส่วน  คือ เจตสิก ๕๒   

วิสัชนา นตฺถิ   ไม่ม ี
 

๕. จงแปล ปุจ.ต่อไปน้ี  พร้อมให้วิ. ท้ังภาษาบาลี  และไทย ? 44ส 

ก. อุปายาโส  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 44 

ตอบ  แปล ปุจ. พรอ้มทั้ง วิ.ทั้งภาษาบาลี  และไทย 
ปุจ. อุปายาสนี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
วิ.   อุปายาโส  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺโต   

เอเกน  ขนฺเธน    เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ    สมฺปยุตฺโต ฯ   
อุปายาสนี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑   
และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๙   
ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ เจตสิก ๒๑ (เว้นโทสะ) 

 

๔. จงแปล  ปจุฉา และวสิัชนา ( เฉพาะภาษา ) ในปจุฉา ต่อไปน้ี ? 55ส 

ก. ปุจฉา  อสงฺกเิลสิกา ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมฺปยุตตฺา ? 55ส(1/2)  
ตอบ  ก.  แปล  ปุจฉา และวิสัชนา ( เฉพาะภาษาไทย ) ในปุจฉาต่อไปนี้      
ปุจฉา   อสังกิเลสิกธรรมนี้  ประกอบกบั  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ?     
วิสัชนา  ไม่มี  
 

๔. จงแปลปุจฉาต่อไปน้ี 
ก. ปุจฉา  อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 50ส(1/3) 

ตอบ ก. แปล  อุเบกขาสหคตธรรมเหล่านี้  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
 

๔. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ปุ. สรณธรรม  น้ีไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 45ส(1/3) 

ตอบ  วิ. สรณา ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา   
เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา. 
สรณธรรมนี้  ไม่ประกอบกบัรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖  (เว้น
มโนวิญญาณธาต)ุ   
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือโสภณเจตสิก ๒๕  สุขุมรูป  นิพพาน 

 

สตฺตมนยสมปฺยุตเฺตนวปิฺปยุตตฺปทนิทฺเทส 
๗. ก. อัพภันตรมาติกา  ท่ีไม่ทรงแสดงในฉัฏฐนยนิทเทสน้ันมีกี่บท  คืออะไรบ้าง ? 47 

ตอบ  ก. อัพภันตรมาติกา ที่ไม่แสดงในฉัฏฐนยนิทเทสนั้นมี ๑๓ บท คือ   
๑. ธัมมายตนะ  ๒. ธัมมธาตุ    ๓. ทุกขสัจจะ    ๔. ชีวิต    ๕. สฬายตนะ    ๖. นามรูป  ๗. อุปปัตติภวะ   
๘. กามภวะ  ๙. สัญญีภวะ  ๑๐. ปัญจโวการภวะ  ๑๑. ชาติ  ๑๒. ชรา  ๑๓. มรณะ 
 

๗. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทส มเีท่าไร? คืออะไรบ้าง? (จงแสดงมาเฉพาะที่เปน็บาลี
ไม่ต้องแปล) ? 45 
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ตอบ  ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสมี  ๓๗  บท  คือ 
ขนฺธา  จตุโร  อายตนญจฺ เอก    ธาตูสุ  สตฺต  เทฺว  ปจิ 
อินฺทฺริยโต  ตโย  ปฏิจจฺ ตถริว  ผสฺส  ปญฺจมา ฯ 
อธิมุจฺจนา  มนส ิ ติเกสู  ตีณิ  สตตฺนฺตรา 
เทฺว  จ  มเนน  ยุตตฺา วิตกฺก  วิจารนา  อุเปกฺขาย ฯ 

 

๗. ก. อัพภันตรมาติกา ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง ในสัตตมนยนิทเทสน้ัน มีกีบ่ท?  คืออะไรบ้าง ? 52 

ตอบ  ก. อัพภันตรมาติกา ที่พระพุทธองคท์รงแสดงในสัตตมนยนทิเทสนัน้ มี ๒๔ บท คือ นามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  
วิญญาณธาตุ ๗  อินทรีย์ ๒ คือ มนินทรีย์ และ อุเบกขินทรีย์  ปฏิจจสมุปบาท ๓ คือ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา  ในผัสส-
สัตตกราสีทั้ง ๗ บท คือ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อธิโมกข์ มนสิการ 
 

๗. ก. พาหริมาติกา ท่ีพระองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสน้ัน มีกี่บท ?  คืออะไรบ้าง ? 44, 46 

๗. ก. พาหิรมาตกิา ท่ีทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสน้ัน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง ? 54  
ตอบ  ก. พาหิรมาติกา ที่(พระองค์)ทรงแสดง ในสัตตมนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ บท (นิทเทส) คือ  
  ๑. อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส ๒. สวิตักกสวิจารปทนิทเทส ๓. อุเปกขาสหคตปทนิทเทส 
  ๔. จิตตปทนิทเทส ๕. เจตสิกปทนิทเทส ๖. จิตตสัมปยุตตปทนิทเทส  
  ๗. จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส ๘. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปทนิทเทส ๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปทนิทเทส 
๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานุปริวัตติปทนิทเทส ๑๑. สวิตักกปทนิทเทส ๑๒. สวิจารปทนิทเทส 
๑๓. อุเปกขาสหคตปทนิทเทส 
 

๗. ก. บทท่ีทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสน้ัน มกีีบ่ท และปฏิจจสมปุบาทนิทเทส ท่ีแสดงมกีี่นิทเทส คือ นิท
เทสอะไรบา้ง ? 53    
ตอบ  ก. บทที่ทรงแสดงในสตัตมนยนิทเทสนั้น มี ๓๗ บท และปฏิจจสมุปบาทนทิเทส ที่แสดงมี ๓ นิทเทส คือ 

๑) วิญญาณนิทเทส  ๒) ผัสสนทิเทส  ๓) เวทนานทิเทส    
 

๗. ก. มหันตรทุก ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสน้ัน มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 48, 51 

ตอบ  ก. มหันตรทุก   ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสนั้น มี ๗ บท คือ  
๑. จิตตปท ๒. เจตสิกปท    ๓. จิตตสัมปยุตตปท   ๔. จิตตสังสัฏฐปท    ๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท   
๖. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท ๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท 
 

๗. ข. ธรรมอะไรเป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมฺเมหิ และ เต ธมฺมา  ของเวทนากขันธนิทเทส ตามสัตตมนยนิท
เทส และธรรมเหลา่น้ีไมป่ระกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 50 

ตอบ ข.  จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ เป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมเฺมห ิ
รูป ๒๘ นพิพาน เป็นองค์ธรรมของ เต ธมฺมา 
ธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒ 

 

๗. จงแสดง ปุจฉาและวิสัชนา พร้อมด้วยค าแปลใน สังขารขันธนิทเทส ตามสตัตมนยนิทเทส ? 41 
ตอบ  แสดง สังขารขันธนิทเทส ตามสตัตมนยนิทเทส ดังนี้  
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ปุจฉา. สงฺขารกฺขนเฺธน เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺา  เตหิ ธมเฺมห ิเย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีห ิขนฺเธหิ  กตีหายตเนห ิ 
กตีหิ ธาตูหิ  วิปปฺยุตฺตา ?  

 สังขารขันธ์นี้ ประกอบกับ จิต ๘๙   เวทนาเจตสกิ  สัญญาเจตสกิ ได้  จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ เหล่านี ้ไม่
ประกอบกับ รูป ๒๘ นพิพาน   รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูห ิวิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา. 
รูป ๒๘ นพิพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ  

ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ เจตสกิ ๕๒. 
 

๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมท้ังวสิัชนา เป็นภาษาบาล ีและภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปน้ี ? 52   
ปุจฉา. สงฺขารกฺขนฺเธน เย ธมมฺา สมปฺยตฺุตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมมฺา วิปปฺยุตตฺา  เต ธมมฺา กตีหิ 

ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วปิฺปยุตตฺา ? 52 

๕. จงแปล ปุจ. พร้อม วิ.ท้ังบาลี  และค าแปล  ในปุจ.ดังต่อไปน้ี ? 43ส 

๔. จงแปล (ค า) ปุจฉา (ดัง)ต่อไปน้ี ? 50ส ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส (เฉพาะภาษา) ในปุจฉาต่อไปน้ี ? 55ส 
ข. ปุจ. สงฺขารกฺขนฺเธน  เย  ธมฺมา  สมปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 43ส, 49ส(1/3), 50ส(1/3) 
ตอบ  ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย  ดังนี้  
ปุจฉา. สังขารขันธ์นี้ ประกอบกับ จิต ๘๙  เวทนาเจตสิก  สัญญาเจตสิก ได้   จติ ๘๙  เจตสกิ ๕๒ เหล่านี ้ไม่ประกอบ

กับ รูป ๒๘ นิพพาน    รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ?  
วิสัชนา. เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูห ิวิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา. 

รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกบันามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ เจตสิก ๕๒. 

 

๗.  จงแปลคาถา  แสดงบทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในสัตตมนยนิทเทสต่อไปน้ี 
 ๑. ขนฺธา  จตุโร  อายตนญจฺ  ฯลฯ  วิตกกฺวิจารนา  อุเปกฺขาย ฯ? 49 

ตอบ  แปลว่า ๑.พระพุทธองค์ทรงแสดงบทในสัตตมนยนทิเทสมี ๓๗  คือ นามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  
อินทรีย์ ๒ คือ มนนิทรีย์ และอุเบกขนิทรีย์  ปฏิจจสมุปบาท ๓ คือ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา   
ในผัสสสัตตกราสีนิทเทส  ทรงแสดงทั้ง ๕ บท คือ  ผัสสะ  เวทนา  สัญญา  เจตนา  จิต  
 ๒. อธิโมกข์ มนสิการ ในติกมาติกาทรงแสดง ๓ บทคือ อทุกขมสุขายเวทนาย สัมปยตุตปท สวิตักกสวิจารปท  
อุเปกขาสหคตปท  ในมหนัตรทุก ทรงแสดง ๗ บท คอื จิตตปท เจตสกิปท จิตตสัมปยุตตปท จิตตสังสัฏฐปท 
จิตตสังสัฏฐสมุฎฐานปท จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท จติตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติปท  
สวิตักกปท สวิจารปท ทัง้ ๒ ทีป่ระกอบกบั มโนธาตุ ๓  อุเปกขาสหคตปท ที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนา 
 

๗. ค. จงแสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) ? 47   
ตอบ ค. แสดง จักขุวิญญาณธาตุนิทเทส  ตามสัตตมนยนิทเทส  เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
 ปุ. จักขุวิญญาณธาตุนี้  ประกอบกับ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๗ ได้  จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท  เหล่านี้  
ไม่ประกอบกับ  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท  ที่เหลือ  และรูป  ๒๘  นิพพาน   ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ  และ
รูป  ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
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 วิ.  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ  และรูป  ๒๘  นิพพานเหล่านี้   ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์  อายตนะ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่เป็นวิปปยุตต์กับจักขุวิญญาณธาตุ ๑ 
 

๕. จงแปล ปุจ.ต่อไปน้ี  พร้อมให้วิ. ท้ังภาษาบาลี  และไทย ? 44ส 

ก. โสตวิญญาณธาตุยา  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 44 

ตอบ  ปุจ.  โสตวิญญาณธาตุนี้  ประกอบกับ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิกได้   
โสตวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือและรูป ๒๘  นิพพาน  
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และรูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย ธาตุยา  วิปฺปยุตตา ฯ   
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ที่เหลือและรูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ โสตวิญญาณธาตุ 

 

๗. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปน้ีท้ังบาลี  และภาษาไทย 
ก. ปุจฉา  กายวิญญาณธาตุน้ี ประกอบกับ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้ กายวิญญาณธาตุจิตตุป

บาทเหล่าน้ี ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทท่ีเหลือและรูป ๒๘ นิพพาน? 43 
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทท่ีเหลือและรูป ๒๘  นิพพานเหล่าน้ี ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ 
ธาตุเท่าไร ? 43 

ตอบ  ก. วิสัชนา  เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย  ธาตุยา  วิปฺปยุตฺตา   
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ และรูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้  ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์  อายตนะ  อย่างใด

อย่างหนึ่ง  แต่เป็นวิปปยุตต์  กับ  กายวิญญาณธาตุ ๑ 
 

๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมท้ังวิสัชนา เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปน้ี? 46, 53 
ปุจฉา. มโนธาตุยา เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ 

กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา ? 
ตอบ  ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ดังนี้     
ปุจฉา. มโนธาตุนี้ ประกอบกับ อัญญสมานเจตสิก ๑๐ (เว้นวิริยะ, ปีติ, ฉันทะ)ได้  มโนธาตุจติตุปบาท เหล่านี้ ไม่

ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาท ที่เหลือ และรูป ๒๘ นิพพาน  ฉวิญญาณธาตุจติตุปบาท ทีเ่หลือ และ
รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้  ไม่ประกอบกบั ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา. เต  ธมฺมา  น เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น เกหจิิ อายตเนห ิ เอกาย  ธาตุยา  วิปฺปยุตฺตา . 
ฉวิญญาณธาตจุิตตปุบาท ทีเ่หลือ และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์ กับ ขันธ์ อายตนะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง แตเ่ป็นวิปปยุตต ์กับ มโนธาต ุ. 

 

๔. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ปุ. มโนวิญญาณธาตุ น้ีประกอบกับ เจตสิก ๕๒ ได้  มโนวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่าน้ีไม่ประกอบ

กับฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทท่ีเหลือ รูป ๒๘ นิพพาน  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทท่ีเหลือ  รูป ๒๘ 
นิพพานเหล่าน้ี ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45ส(1/3) 

ตอบ  วิ. เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย  ธาตุยา  วิปฺปยุตฺตา. 
ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ  รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
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แต่เป็นวิปปยุตต์กับมโนวิญญาณธาตุ ๑ 
 

๗. จงวิสัชนาท้ังบาลี และภาษาไทย ในปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 40   
ก. ๑) ปุจฉา  นิโรธสจฺจ   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมฺปยุตต  ? 40   

๒) ปุจฉา  มนินฺทฺริย   กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมฺปยุตต  ? 40   
๓) ปุจฉา  อุปายาโส  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตต  ? 40  
๔) ปุจฉา  มนสิกาโร  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตต  ? 40?  

ตอบ  ก. วิสัชนาทั้งบาลีและภาษาไทย ในปุจฉา ดังต่อไปนี้  
๑) วิสัชนา  นตฺถิ   ไม่มี   
๒) วิสัชนา  มนินฺทฺริย   ตีหิ ขนฺเธหิ สมฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺต   
 มนินทรีย์นี้ ประกบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัม

ธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒   
๓) วิสัชนา  อุปายาโส  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  

วิปฺปยุตฺโต  
 อุปายาสนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ 

(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสิก ๓๐ (โลภเจตสิก ๓  
ปีติเจตสิก ๑  วิจิกิจฉา ๑  โสภณเจตสิก ๒๕) สุขุมรูป นิพพาน  

๔) วิสัชนา  มนสิกาโร  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺโต  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  
วิปฺปยุตฺโต  

 มนสิการนี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐  และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  
ธัมมธาตุบางส่วนคือ สุขุมรูป นิพพาน  

 

๗. จงวิสัชนาในปุจฉาดังต่อไปน้ีท้ังบาลี  และภาษาไทย ? 43 
ข. ปุจฉา  มนินทรีย์นี้  ประกอบกับเจตสิก ๕๒ ได้  จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ เหล่าน้ี ไม่ประกอบกับรูป ๒๘  

นิพพาน? 43 

รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่าน้ี  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 43 
ตอบ  ข. วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ 
วิปฺปยุตฺตา  รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และไม่ประกอบ
กับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 
 

๗. ก. จงแสดง มนินทริยนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส มาโดยละเอียด? 55 

ตอบ ก.  แสดง มนินทริยนทิเทส ตามสัตตมนยนทิเทส โดยละเอียดดังนี ้
ปุ. มนินทฺฺริเยน  เย ธมฺมา สมฺปยตฺุตา  เตห ิธมฺเมหิ เย ธมมฺา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ 

ธาตูหิ วิปฺปยุตตฺา ? 
มนินทรยี์นี้ ประกอบกับ เจตสกิ ๕๒ ได,้  จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘  นิพพาน,   
รูป ๒๘ นพิพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาต ุเท่าไร ? 

วิ.  เต ธมฺมา  จตูหิ ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยตฺุตา. 



วิชา : ธาตุกถา  56  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

 รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และไม่ประกอบกับ ธัมมายต
นะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 

 

๗. ข. จงวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี 
 ปุ. ทุกฺขินฺทฺริย   กตีหิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ   กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺต  ? 47 

 ปุ. อิทฺธิปาโท  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺโต ? 47 

ตอบ  ข. วิสัชนาพร้อมทั้งค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปนี้ 
วิ. ทุกฺขินทฺริย   ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺต   เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ สมฺปยุตฺต . 

ทุกขินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑  กายวิญญาณธาตุ ๑  
และประกอบกับ  ธัมมายตนะ   ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก  ๖  (เว้นเวทนา)   

วิ.  อิทฺธิปาโท  ทฺวีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺโต   เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย   ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺโต   
 อิทธิบาทนี้ ประกอบกับขันธ์ ๒ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์

เจตสิก ๓๑  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ  เจตสิก ๓๓  (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม) 
 

๕. ก. จงแปลค าปุจฉา ดังต่อไปน้ี ? 46ส 

ป.ุ สุขินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  วปิฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วปิฺปยุตตฺา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  วิปฺปยตฺุตา ? 46ส 

ตอบ  ก.  ปุ. สุขินทรีย์นี้ ไม่ประกอบกับทุกข์-โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน   
ทุกข-์โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท  
สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 

๗. ข. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตามสตฺตมนยนิทเทส ? 40    
ตอบ  ข. แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส ตาม สตฺตมนยนิทเทส  
ปุจฉา  อุเปกฺขินฺทฺริเยน เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  

กตีหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ?  
 อุเปกขินทรีย์นี้ ประกอบกับ อุบกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสิก ๔๖ ได้,  อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่

ประกอบกับ เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔  ที่เหลือ  และ รูป ๒๘  นิพพาน    
เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔  ที่เหลือ  และ รูป ๒๘  นิพพาน ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  

วิสัชนา  เต ธมฺมา  น เกหิจิ ขนฺเธหิ  น เกหิจิ อายตเนหิ  ปญฺจหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  
 เวทนินทริยจิตตุปบาท ๔  ที่เหลือ  และ รูป ๒๘  นิพพาน ไม่วิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่าง

หนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ วิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหา
วิญญาณธาตุ มโนธาตุ  

 

๗. ข. จงแสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส  ตามสัตตมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด? 48, 51 

๕. ให้แสดง อุเบกขาสหคตปทนิทเทส ตามนัยที่ ๗ ท้ังบาลีและภาษาไทย? 52ส 

ตอบ ข. แสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส  ตามสัตตมนยนิทเทส  โดยละเอียด  ดังนี้ 
ปุ. อุเปกฺขาสหคเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ   ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ?  
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อุเบกขาสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับอุเบกขาเวทนาได้  อุเบกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสิก ๔๗  เหล่านี้ ไม่ประกอบ
กับ สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน   
สุข-ทกุข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  ปญฺจหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา. 
สุข-ทุกข์-โสมนัสส- โทมนัสสสหคตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นวิปปยุตต์กับ วิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณ
ธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  มโนธาตุ 

 

๗. ข. จงแปลปุจฉา พร้อมท้ังวสิัชนา เป็นภาษาบาล ี และภาษาไทย ในปุจฉา  ดังต่อไปน้ี 
ปุจฉา. อธิโมกฺเขน  เย ธมมฺา สมปฺยตฺุตา เตหิ ธมเฺมหิ เย ธมมฺา วิปปฺยตฺุตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ  

กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปปฺยตฺุตา ? 54     
ตอบ  ข. แปลปุจฉา และวิสัชนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ดังนี้     
ปุจฉา. อธิโมกข์นี้  ประกอบกับ จติ ๗๘  เจตสกิ ๕๐  (เว้นอธิโมกข์ วิจิกิจฉา) ได้  จติ ๗๘  เจตสิก ๕๑ (เว้นวิจิกจิฉา) 

เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ  ทวิปญัจวิญญาณจิตตปุบาท  วิจกิจิฉาสัมปยุตตจิตตปุบาท และรูป ๒๘  นพิพาน  
ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท  วิจิกจิฉาสัมปยุตตจิตตปุบาท  และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ 
ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา. เต ธมฺมา  น เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย  ธาตุยา  วิปฺปยุตฺตา. 
แปล  ทวิปัญจวิญญาณจิตตุปบาท วิจิกจิฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท และรูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้  ไม่เป็นวิปปยุตตก์ับ 

ขันธ์  อายตนะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  แตเ่ป็นวิปปยุตต ์ กับ มโนธาตุ ๑ 
 

๗. ข. จงแปลปุจ.และวิ.เป็นภาษาบาลีและไทย  ในปุจ.ดังต่อไปน้ี 
ปุจ. สวิจาเรหิ  ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ   

ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 44 
ตอบ  ข. แปล ปุจ.และวิ.เป็นภาษาบาลีและไทย ดังนี้ สภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับวิจารนี้ ประกอบกับวิจาร
เจตสิก ได้  สวิจารจิต ๖๖  เจตสิก ๕๒  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อวิจารจิตตุปบาท ๕๕  รูป ๒๘  นิพพาน อวิจารจิตตุป
บาท ๕๕    รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย  ธาตุยา  วิปฺปยุตฺตา / อวิจารจิตตุปบาท ๕๕ 
รูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้ ไม่เป็นวิปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่เป็นวิปปยุตต์กับมโนธาตุ ๑ 
 

๗. ข. ธรรมอะไรเป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมเฺมหิ และ เต ธมฺมา ของจติตนิทเทส ตามสัตตมนยนิทเทส 
และธรรมเหลา่น้ันไมป่ระกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาต ุเท่าไร ? 55 

ตอบ ข. จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒  เป็นองค์ธรรมของ เตหิ ธมเฺมหิ    รูป ๒๘ นพิพาน  เป็นองค์ธรรมของ เต ธมฺมา 
ธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาต ุ ๗ และไม่ประกอบกบั ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ 
บางส่วนคือ เจตสิก ๕๒ 
 

๗. ข. จงแสดงจิตตสังสฏัฐปทนิทเทส  ตามสัตตมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด? 45 

ตอบ ข. แสดงจิตตสังสัฏฐปทนิทเทส   ตามสัตตมนยนทิเทส   ดังนี้ 
ปุจฉา  จิตฺตสงฺสฏฺเ หิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  

กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  วิปฺปยุตตฺา ?   
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 จิตตสังสัฏฐธรรมเหล่านี้  ประกอบด้วยจิต ๘๙  ได้  จิต ๘๙  เจตสกิ ๕๒  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับรปู ๒๘  
นิพพาน  รูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา จตหูิ  ขนฺเธหิ   เอเกนายตเนน  สตฺตห ิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  
วิปฺปยุตฺตา.   

 รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้  ไม่ประกอบกันนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และไม่ประกอบกับ 
ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือเจตสิก ๕๒  

๕. จงแสดงปุจฉา วิสัชนาในอุเปกขินทริยนิทเทส ตามนัยที่ ๗ และนัยที่ ๙ เป็นภาษาไทย? 51ส 
ตอบ  แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส  ตามนัยที่ ๗  
ปุจฉา  อุเปกขนิทริยน์ี้  ประกอบกบัอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสกิ ๔๖ (เว้นเวทนา) ได ้

อุเบกขาสหคตจิตตปุบาทเหล่านี้  ไม่ประกอบเวทนินทริยจติตุปบาท ๔ ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน 
เวทนนิทริยจิตตปุบาท ๔ ที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร? 

วิสัชนา เวทนินทริยจติตุปบาท ๔ ทีเ่หลือ รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง   
แต่เป็นวิปปยุตต์กับวิญญาณธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ, โสตวิญญาณธาตุ,  ฆานวิญญาณธาตุ,  ชิวหา
วิญญาณธาตุ  มโนธาตุ   

แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส  ตามนัยที่ ๙ 
ปุจฉา  อุเปกขนิทริยน์ี้  ประกอบกบัอุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสกิ ๔๖ (เว้นเวทนา) ได ้

อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ เจตสกิ ๔๖  เหล่านี้  ประกอบกับอุเปกขินทรยิ์ได้  
อุเปกขินทริย์เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตเุท่าไร? 

วิสัชนา อุเปกขนิทริยน์ี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ สัญญาขนัธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๖ 
(เว้นกายวิญญาณธาต)ุ  และประกอบกบั ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือเจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) 

 

*************************** 
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เฉลยข้อสอบข้อเขียนพระอภิธรรม  ภาคเรียนท่ี ๒ ปกีารศกึษา  ๒๕๔๓-๒๕๕๕ 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้น  มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก 
สอบวันเสาร์/อาทิตย์.ท่ี.....ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

วิชา : ธาตกุถา (นย๘-๑๔)  ข้อเขียน ๗ ข้อ ๗๐ คะแนน / สัมภาษณ์ ๓ข้อ ๑๕ คะแนน  เวลา ๔ ช.ม./๑๕นาที 

อฏฺ มนยวิปปฺยตฺุเตนสมปฺยตฺุตปทนิทฺเทส 
๑. ก. อัพภันตรมาตกิา ท่ีพระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทสน้ัน มีกีบ่ท คืออะไรบา้ง ? 52   
ตอบ ก.  อัพภันตรมาติกา  ที่พระพทุธองค์ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนทิเทสนั้น มี ๘ บท คือ  

๑.  ธัมมายตนะ ๒.  ธัมมธาตุ    ๓.  ชีวิตินทรยี์  ๔.  นามรูป  
๕.  สฬายตนะ  ๖.  ชาติ ๗.  ชรา  ๘.  มรณะ 

 

๑. ก. จงบอกชื่อนิทเทส ว่ามีกี่นิทเทสคือนิทเทสอะไรบ้าง ท่ีไม่ประกอบกับทิฏฐิคตวิปปยุตต โทสมูล  
โมหมูล กุศล วิบาก กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘  นิพพาน ? 49  

ตอบ ก. มี ๕ นิทเทสคือ  ๑.ปรามาสปทนิทเทส   ๒. ปรามาสปรามัฏฐปทนิทเทส   ๓. ปรามาสสัมปยุตตปทนิทเทส   
๔. คันถคันถสัมปยุตตปทนิทเทส       ๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส 

 

๑. ข. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทส(น้ัน) (นิทเทสท่ีพระพุทธองค์)ท่ีไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทสน้ัน มีกี่นิทเทส ? 
คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 43, 45, 49 

ตอบ ข. ปฏิจจสมุปปาทนิทเทส  ที่ไม่ทรงแสดงในอัฏฐมนยนิทเทส  มี ๕ นิทเทสคือ 
๑. นามรูปนิทเทส ๒. สฬายตนนิทเทส ๓. ชาตินทิเทส ๔.ชรานทิเทส ๕. มรณนทิเทส 

 

๑. ก. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมมฺา ในนิทเทสต่อไปน้ี ตามอัฎฐมนยนิทเทส ? 51  
จักขายตนนิทเทส, มัคคสัจจนิทเทส, รูปภวนิทเทส, สาสวปทนิทเทส, อโนฆนิยปทนิทเทส ? 

ตอบ ก.   แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา ในนิทเทสต่อไปนี้ ตามอัฎฐมนยนทิเทส   
จักขายตนนิทเทส  องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่  นามขันธ์ ๔  หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒   
มัคคสัจจนิทเทส   องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่  โลกีย - ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน    
รูปภวนิทเทส   องค์ธรรมของเย ธมมฺา ได้แก ่ จติ เจตสกิทีเ่ปน็กามภวะ อรปูภวะ กสุล-อกุศล-กรยิา-ผลจติตปุบาท  
สาสวปทนิทเทส  องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่  โลกุตตรจติตุปบาท    
อโนฆนิยปทนทิเทส องค์ธรรมของเย ธมฺมา ได้แก่  โลกียจติตุปบาท     
 

๑. ก. จงแสดงธรรมท่ีไม่ประกอบกับนิทเทส ดังต่อไปน้ี ตามอัฏฐมนยนิทเทส จักขายตนนิทเทส ทุกขสัจจ
นิทเทส รูปภวนิทเทส  สุขสหคตปทนิทเทส  โลกียปทนิทเทส? 44 

ตอบ ก. แสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทส  ดังต่อไปนี้  ตามอัฏฐมนยนิทเทส   
จักขายตนะ นี้   ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒   
ทุกขสัจจะนี้  ไม่ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตุปบาท   
รูปภวะนี้  ไม่ประกอบกับ  จิต  เจตสิกที่เป็นกามภวะ  อรูปภวะ  กุศล  อกุศล  กริยา  ผลจิตตุปบาท 
สุขสหคตธรรมนี้  ไม่ประกอบกับ  ทุกข์  โทมนัส  อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน 
โลกียธรรมนี้  ไม่ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตุปบาท 
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๑. จงแสดงธรรมท่ี ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปน้ี? 48 
รูปธาตุนิทเทส, สัญญีภวนิทเทส, โพชฌงคนิทเทส, อปรามัฏฐปทนิทเทส, สังกิลิฏฐโนกิเลสปทนิทเทส? 

ตอบ แสดงธรรมที่ไม่ประกอบนิทเทสดังต่อไปนี้ 
รูปธาตุนี้  ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์  ๔ 
สัญญีภวะนี้  ไม่ประกอบกับ  เนวสัญญีนาสัญญีภวะ-กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท 
โพชฌงค์ ๗  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน 
อปรามัฏฐธรรมเหล่านี้   ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท 
สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน 

 

๑. ก. จงบอกธรรมท่ีไม่ประกอบกับนิทเทส ดังต่อไปน้ี ? 46 
 กามภวนิทเทส, มนสิการนิทเทส, จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส, รูปขันธ์นิทเทส, มัคคังคนิทเทส ? 
ตอบ ก. ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ 

กามภวนิทเทส   ไม่ประกอบกับ  จิตเจตสิกที่เป็นรูปภวะ-อรูปภวะ-กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตุปบาท 
มนสิการนิทเทส   ไม่ประกอบกับ  รูป ๒๘ นิพพาน 
จิตตวิสังสัฏฐปทนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
รูปขันธ์นิทเทส   ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์ ๔ 
มัคคังคนิทเทส ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน 

 

๑. ก. จงแสดงธรรมท่ีไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปน้ี? 47  
 ปัญจโวการภว  นิทเทส, อุปายาสนิทเทส, อนาสวนิทเทส สังกิเลสิกปทนิทเทส รูปีปทนิทเทส ? 
ตอบ ก. ธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ 
ปัญจโวการภวนิทเทส ไม่ประกอบกับ  จตุโวการภวะ  กุสล  อกุสล  กริยา  ผลจิตตุปบาท  
อุปายาสนิทเทส   ไม่ประกอบกับ  โลภมูล  โมหมูล  กุสล  อกุสล  วิบาก  กริยาจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน  
อนาสวปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท  
สังกิเลสิกปทนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตุปบาท  
รูปีปทนิทเทส ไม่ประกอบกับ  จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  
 

๑. ข. จงตั้งปุจฉา. ท้ังบาลี ค าแปลตามอัฏฐมนยนิทเทส ในนิทเทสต่อไปน้ี 
สัมมปัปธานนิทเทศ,   เอกโวการภวนิทเทส,   กิเลสปทนิทเทส ? 43, 45  

๑. ค. ค าปจุฉา ในข้อ ข. ท้ังหมดน้ันวิสัชนาและแปลว่าอยา่งไร ? 43 
ตอบ ข.  
ปุจฉา  สมฺมปฺปธาเนน เย ธมฺมา วิปปฺยุตฺตา เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตฺตา ? 

สัมมัปปธานนี้  ไม่ประกอบกับโลกยี - ผลจิตตุปบาท   รูป  นิพพาน   
โลกีย - ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

ปุจฉา  เอกโวการภเวน เย ธมฺมา วิปปฺยุตฺตา เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตฺตา ? 
เอกโวการภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ จิต เจตสิก ทีเปน็ปัญจโวการภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุป
บาท  /  จตุโวการภวะ จิต เจตสิก ทีเ่ปน็ปัญจโวการภวะ-กศุล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาทเหล่านี้ ประกอบกับ
ขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
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ปุจฉา  กเิลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปปฺยุตฺตา เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตฺตา ? 
กิเลสธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กริยาจติตุปบาท  รูป  นิพพาน   
กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

ตอบ ค. ค าปุจฉา ในข้อ ข. ทั้งหมดนั้น  วิสัชนาว่า  นตฺถิ  แปลว่า  ไม่มี 
 

๑. จงแปล ปุจฉาดังต่อไปน้ี? 53(5/5) / ๑. ข. จงแปลค าปุจฉา ดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องวสิัชนา) ? 52(4/4)  
ตอบ แปลปุจฉาดังต่อไปนี ้
ปุจฉา มโนธาตุยา เย ธมฺมา วิปปฺยตฺุตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตตฺา ? 

53(1/5) 
ตอบ แปล ป.ุ มโนธาตุนี้  ไม่ประกอบกบั  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาททีเ่หลือรูป ๒๘ นิพพาน 

ฉวิญญาณธาตจุิตตปุบาทที่เหลือรูป ๒๘  นพิพานเหล่านีป้ระกอบกับขนัธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 
ปุ. รูปภเวน เย ธมมฺา วปิฺปยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยตฺุตา ? 52(1/4)  
ตอบ แปล ป.ุ รูปภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จติ เจตสิกทีเ่ปน็กามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท  

จิต เจตสิกที่เปน็กามภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

ปุ. ปริเทเวน เย ธมมฺา วิปปฺยตฺุตา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตตฺา ? 52(2/4)    
ตอบ แปลปุ. ปริเทวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒,   

จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
ปุจฉา อธิโมกเฺขน เย ธมมฺา วปิปฺยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยตุตฺา ? 

53(2/5) 
ตอบ แปล ป.ุ อธิโมกข์นี้ ไม่ประกอบกบั ทวิปญัจวิญญาณจิตตปุบาท  วิจกิิจฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน 

ทวิปัญจวิญญาณ จิตตุปบาท วิจิกจิฉาสัมปยุตตจิตตปุบาทรูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ 
อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 

ปุจฉา ปีตสิหคตเตหิ ธมเฺมหิ  เย ธมมฺา  วปิฺปยุตตฺา  เต ธมมฺา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  
สมฺปยุตตฺา ? 53(3/5) 

ตอบ แปล ป.ุ ปีติสหคตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุข-ทุกข์-โทมนัสส-จตุตถฌาน-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป ๒๘ 
นิพพาน 
สุข- ทกุข-โทมนัสส-จตุตถฌาน-อุเบกขาสหคตจิตตปุบาทรปู ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกบัขนัธ์ 
อายตนะ ธาตเุท่าไร ? 

ปุจฉา นเหตุสเหตเุกหิ ธมเฺมหิ  เย ธมฺมา  วิปปฺยตฺุตา  เต ธมมฺา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ 
สมฺปยุตตฺา ? 53(4/5) 

ตอบ แปล ป.ุ สเหตกุจิต ๗๑  เจตสิก ๔๖ (เว้นเหตุ๖)  ไม่ประกอบกับ อเหตกุจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นพิพาน 
อเหตุกจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ประกอบกบัขนัธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร? 

ปุ. คนฺถนิเยหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วปิฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตตฺา ? 
52(3/4)    

ตอบ แปลปุ. คันถนิยธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตปุบาท,  
โลกุตตรจิตตปุบาท เหล่านี้ ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
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ปุ. ปรามาเสหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วิปปฺยตฺุตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยตฺุตา ? 
52(4/4)    

ตอบ แปลปุ. ปรามาสธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทิฏฐิคตวิปปยุต-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป 
นิพพาน,   ทิฏฐิคตวิปปยตุ-โทสมูล-โมหมูล-กุศล-วิบาก-กรยิาจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ 
ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

ปุจฉา อสงฺกิเลสิเกหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วปิฺปยตฺุตา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ  สมฺป
ยุตฺตา ? 53(5/5) 

ตอบ แปล ป.ุ อสงฺกิเลสิกธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท  
โลกียจิตตปุบาท  เหล่านี้ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ ธาตเุท่าไร ?  

 

๕. ก. รูปภวะไมป่ระกอบกับธรรมอะไร ? ธรรมเหลา่น้ันประกอบกับขันธ์  อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ?53ส 

ตอบ  ก. รูปภวะ  ไม่ประกอบกับ จิต เจตสกิ ที่เป็นกามภวะ  อรูปภวะ  กุศล  อกุศล  กริยา  ผลจิตตุปบาท   
และธรรมเหล่านัน้  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ ได้  ตอบว่า  ไม่มี 

 

๕. ก. ปัญจโวการภวะไมป่ระกอบกับธรรมอะไร? และธรรมเหลา่น้ันประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้
เท่าไร ? 50ส(1/3)  

ตอบ  ก. ปัญจโวการภวะนี้ ไม่ประกอบกับ จตุโวการภวะ  กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตปุบาท และจตุโวการภวะ  
กุสล-อกุสล-กริยา-ผลจิตตุปบาท  เหล่านั้นประกอบกบั ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร   ตอบว่า  ไม่มี . 

 

๑. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาภาษาไทย สัทธินทริยนิทเทส, ปัญจโวการภวนิทเทส, สัญญานิทเทสุขสหคตปท
นิทเทส,  สนิทัสสนสัปปฏฆิปทนิทเทส   ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 55  

ตอบ ปุ. สัทธินทรยี์ นี้ ไม่ประกอบกบั อโสภณจิตตุปบาท รูป นพิพาน    
อโสภณจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน   เหล่านี้    ประกอบกบัขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

ปุ. ปัญจโวการภวะ นี้   ไม่ประกอบกบั  จตุโวการภวะ  กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท  
จตุโวการภวะ  กุศล–อกุศล–กริยา–ผลจิตตุปบาท  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ ธาตุ ได้ท่าไร ? 

ปุ. สัญญา นี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘  นิพพาน   รูป ๒๘ นพิพาน เหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ อายตนะ   ธาตุ  ได้เท่าไร? 
ปุ. สุขสหคตธรรม นี้  ไม่ประกอบกบั   ทุกข - โทมนัสส - อุเบกขาสหคตจติตุปบาท   รูป   นิพพาน 

ทุกข -โทมนัสส - อุเบกขาสหคตจิตตปุบาท   รูป   นิพพาน  เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
ปุ. สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔  

นามขันธ์ ๔  เหล่านี้ ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เทา่ไร ?   
 

๔. จงแปลปุจฉาต่อไปน้ี ? 50ส(1/3)  
ค. ปุจฉา  อกสุเลหิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมมฺา  วปิปฺยุตตฺา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  สมฺปยุตตฺา ? 50ส(1/3)  
ตอบ ค. อกุศลธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กิริยาจติตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน,  กุศล-วิบาก-กิริยาจิต
ตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านั้น  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 
 

๔. จงแปลค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส 

ปุ. อสงฺขเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  
เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 49ส(2/3) 
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ตอบ  แปล ป.ุ อสังขตธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับจิต ๘๙  เจตสิก ๕๒ (นามขันธ์ ๔)    
จิต ๘๙  เจตสิก ๕๒  (นามขันธ์ ๔)  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

 

๑. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมค าแปล ในตัณหานิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 46 
ตอบ ข. แสดงตัณหานิทเทส ตามอัฏฐมนยนิทเทส ดังนี้ 
ปุ. เวทนาปจฺจยา  ตณฺหาย  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   เต  ธมฺมา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 

ตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนี้ ไม่ประกอบกับโทสมูล -โมหมูล-กุสล-วิบาก-กริยา-จิตตุปบาท รูป 
นิพพาน, โทสมูล-โมหมูล-กุสล-วิบาก-กริยา-จิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านั้นประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  นตฺถิ  /  ไม่ม ี
 

๑. จงแปลและวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปลในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 50, 54 
ปุ. สตินฺทฺริเยน เย ธมมฺา วปิปฺยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยุตตฺา ?  
ปุ. อุปปตฺติภเวน เย ธมฺมา วปิฺปยตฺุตา เต ธมฺมา กตหิี ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺา ?  
ปุ. สวติกกฺสวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วปิฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ 

สมฺปยุตตฺา ?  
ปุ. อปจยคามีหิ ธมเฺมหิ  เย ธมฺมา  วิปปฺยตฺุตา  เต ธมมฺา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  

สมฺปยุตตฺา ? 54 
ปุ. สรเณหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วปิฺปยตฺุตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมปฺยตฺุตา ?  

ตอบ แปลปุ. สตินทรยี์นี้ ไม่ประกอบกับ อโสภณจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน,   
อโสภณจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. นตฺถิ.  ไม่ม ี
แปล ปุ. อุปปัตติภวะนี้ ไม่ประกอบกับ กุศล - อกุศล – กรยิา – ผลจิตตุปบาท,   

กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท  เหล่านี้  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
วิ. นตฺถิ.  ไม่ม ี

แปล ปุ. สวิตักกสวจิารธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปญัจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตตถฌาน-ปัญจมฌาน
จิตตุปบาท รูป ๒๘  นิพพาน, / ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน–ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจติตุปบาท  
รูป ๒๘   นิพพาน  เหล่านี้  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. นตฺถิ.  ไม่ม ี
แปล ปุ. อปจยคามิธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับโลกีย-ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน,  

โลกีย- ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้   ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 
วิ. นตฺถิ.  ไม่ม ี

แปล ปุ. สรณธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป นิพพาน  
กุศล–วิบาก–กริยาจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้   ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. นตฺถิ.  ไม่ม ี
 

๑. ข. จงแสดงปุจฉา  และวิสัชนา  พร้อมค าแปลใน สัมมัปปธานนิทเทส  ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 47 

ตอบ ข. แสดง  สัมมัปปธานนิทเทส  ตามอัฏฐมนยนิทเทส  ดังนี้ 
ปุจ.  สมฺมปฺปธาเนน  เย ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
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แปล  สัมมัปปธานนี้ ไม่ประกอบกับ  โลกียจิต  ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน   
โลกียจิต  ผลจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร  ? 

วิ.  นตฺถิ  /  ไม่ม ี
 

๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปน้ี  ไม่ต้องแปลบาลี  ในข้อ ก.ข.ส าหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส 
ก. จิตฺเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 44 

ตอบ  ข. วิ.  นตฺถิ  
 

๑. ข. จงแสดงปุจ. และวิ. พร้อมท้ังค าแปล  ในสวิตักกปทนิทเทส  ตามอัฏฐมนยนิทเทส ? 44 
๑. ข. จงแสดงปุจฉา พร้อมค าแปล ใน สวติักกปทนิทเทส  ตามอัฎฐมนยนิทเทส ? 51   
ตอบ ข. แสดงปุจ.และ วิ. พร้อมทั้งค าแปลในสวิตักกปทนิทเทส  ตามอัฏฐมนยนิทเทส   
ปุจ.สวิตกฺเกหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ?   

สวิตักกธรรมเหลานี้ไม่ประกอบกับ ทวิปัญจวิญญาณ–ทุติยฌาน–ตติยฌาน–จตุตถฌาน–ปัญจมฌานจิตตุปบาท  
รูป  นิพพาน เหล่านี้ประกอบกับ  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร  ? 

(44) ทวิปัญญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุปบาท-รูป-นิพพาน  เหล่านี้ ประกอบกับ
ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ?   

วิ. นตฺถิ ฯ  /  ไม่มี  
 

นวมนยสมฺปยตฺุเตนสมฺปยุตตฺปทนิทฺเทส 
๒. ก.จงแปลคาถาดังต่อไปน้ี? 43 

อรูปกฺขนฺธา  จตตฺาโร มนายตนเมว  จ 
วิญฺญาณธาตุโย  สตตฺ เทว  สจฺจา  จุทฺทสินฺทฺริยา ฯ 

ตอบ ก. นามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  สมุทยสจัจะ  มัคคสัจจะ ๒  อินทรีย์ ๑๔  มี มนินทรยี์ เปน็ต้น  
จนถึง  อัญญาตาวินทรยี์ เปน็ที่สุด 
 

๒. ก. ธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทสน้ัน เป็นธรรมเช่นไร ? และขันธนิทเทสในนวมนย
นิทเทสน้ีมีกี่อย่าง คืออะไรบ้าง ? 54    

ตอบ ก.  ธรรมที่พระพุทธองคท์รงแสดงในนวมนยนทิเทสนี้  เป็นธรรมที่มีสัมปยุต และการแสดงนวมนยนทิเทสนี้  
ได้ทรงแสดงโดยกลบัประธานบท   และมีการแสดงเป็นพเิศษออกไปอีก  โดยใชศ้ัพท์ว่า  เกหิจิ 

และขันธนิทเทสในนวมนยนิทเทสนี้มี ๔ อย่าง คือ ๑. เวทนากขันธนทิเทส           ๒. สัญญากขันธนิทเทส   
๓. สังขารักขันธนทิเทส           ๔. วิญญาณักขันธนิทเทส 

 

๖. ก. อัพภันตรมาติกา ท่ีแสดงได้ในนยะท่ี ๙ มีกี่บท คืออะไรบ้าง ? 45 

ตอบ ก. อัพภันตรมาติกา ที่แสดงได้ในนยะที่ ๙ มี ๕๖ บท คือ นามขันธ์  ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  สัจจะ ๒ 
คือ สมุทยสัจจะ มัคคสัจจะ  อินทรีย์ ๑๔ มี มนินทรีย์ เป็นต้น จนถึง อัญญาตาวินทรีย์ เป็นที่สุด  ในปฏิจจสมุปบาท 
๑๒ บท คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน กัมมภวะ โสกะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาสะ   
บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทไป ๑๖ บท มี สติปัฏฐาน เป็นต้น จนถึง มนสิการ เป็นที่สุด  
 

๒. ก. บทท่ีสงเคราะห์เขา้ในนวมนยนิทเทสน้ันมีกีบ่ท และ ธาตุนิทเทสแสดงไดก้ี่บท  คืออะไรบ้าง ? 52 
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ตอบ ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนัน้มี ๑๒๐ บท และ ธาตุนิทเทสแสดงได้ ๗ บท คือ วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๒. ก. บทท่ีสงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสน้ันมีกี่บท และสัจจนิทเทสแสดงได้กี่บทคืออะไรบ้าง ? 49 

ตอบ ก. บทที่สงเคราะห์เข้าในนวมนยนิทเทสนั้นมี ๑๒๐ บท และสัจจนิทเทสแสดงได้ ๒ บท คือ 
๑. สมุทยสัจจะ ๒. มัคคสัจจะ 

 

๒. ก. ในอนิทริยนทิเทสนัน้ นทิเทสทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงในนวมนยนทิเทส มีกีน่ิทเทส คอือะไรบา้ง ? 46  
ตอบ ก. ในอินทริยนิทเทสนั้น นิทเทสที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทส มี ๑๔ นิทเทส คือ 
  ๑. มนินทริยนิทเทส   ๒. สุขินทริยนิทเทส ๓. ทุกขินทริยนิทเทส ๔. โสมนัสสินทริยนิทเทส 
  ๕. โทมนัสสินทริยนิทเทส    ๖. อุเปกขินทริยนิทเทส   ๗. สัทธินทริยนิทเทส ๘. วิริยินทริยนิทเทส 
  ๙. สตินทริยนิทเทส ๑๐. สมาธินทริยนิทเทส ๑๑. ปัญญินทริยนิทเทส  
๑๒. อนัญญาตัญญัสสามิตินทริยนิทเทส ๑๓. อัญญินทริยนิทเทส ๑๔. อัญญาตาวินทริยนิทเทส 
 

๒. ก. ปฏิจจสมุปบาทนิทเทสท่ีแสดงใน นวมนยนิทเทส มีจ านวนกี่นิทเทส คือ นิทเทส อะไรบ้าง ? 44  
๒. ก. ปฏิจจสมปุบาท ท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในนวมนยนิทเทสน้ัน มกีีบ่ท คืออะไรบา้ง ? 50 

ตอบ ก. ปฏิจจสมุปบาทที่(พระพุทธองค์ทรง)แสดง  ในนวมนยนิทเทสนั้นมีจ านวน ๑๒ นิทเทสคือ 
  ๑. อวิชชานิทเทส    ๒. สังขารนิทเทส ๓. วิญญาณนิทเทส ๔. ผัสสนิทเทส   ๕. เวทนานิทเทส 
  ๖. ตัณหานิทเทส   ๗. อุปทานนิทเทส ๘. กัมมภวนิทเทส  ๙. โสกนิทเทส   ๑๐. ทุกขนิทเทส  
๑๑. โทมนัสสนิทเทส  ๑๒. อุปายาสนิทเทส 
 

๓. ข. มหันตรทุก ท่ีแสดงในนวมนยนิทเทส  น้ันมีกี่บท  คืออะไรบ้าง ? 47ส 

ตอบ ข. มหันตรทุก ที่แสดงในนวมนยนิทเทสนั้น  มี ๗  บท คือ ๑.จิตตปท  ๒. เจตสิกปท  ๓. จิตตสัมปยุตตปท   
๔. จิตตสังสัฏฐปท ๕. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานปท ๖.จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภุปท ๗. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตตปิท 
 

๒. จงแสดงองค์ธรรมของ  เย ธมฺมา แรก  และ  เย ธมฺมา หลังของนิทเทส ดังต่อไปน้ี ตามนวมนยนิทเทส  
ปัญญินทริยนิทเทส, อุปาทานนิทเทส, สติปัฏฐานนิทเทส, กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส อาสวสัมปยุตตปท-
นิทเทส ? 47 

ตอบ  
ปัญญินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ  โลกียติเหตุกจิต ๓๙  เจตสิก ๓๗  (เว้นปัญญา)   
ปัญญินทริยนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ  ปัญญินทรีย์ 
อุปาทานนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ  โลภมูลจิต ๘  เจตสิก ๒๐ (เว้นโลภะ,ทิฏฐิ) 
อุปาทานนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ  อุปาทานที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตัณหาเป็นเหตุ 
สติปัฏฐานนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ  โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๓๕  (เว้นสติ) 
สติปัฏฐานนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ  สติปัฏฐาน 
กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส   องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) 
กิเลสสังกิลิฏฐปทนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ  กิเลสสังกิลิฏฐธรรม 
อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก คือ  โลภมูลจิต ๘  เจตสิก ๑๙ (เว้นอาสวองค์ธรรม ๓) 
อาสวอาสวสัมปยุตตปทนิทเทส  องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง คือ  อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม 
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๒. ข. จงแสดงนิทเทสต่อไปน้ี พร้อมปจุฉาวิสัชนา ท้ังบาลีค าแปลตามนวมนยนิทเทส กายวิญญาณธาตุนิท
เทส,  ปีติสหคตปทนิทเทส? 44 

ตอบ ข. กายวิญญาณธาตุนิทเทส 
ปุจฉา  กายวิญญาณธาตุยา  เย ธมฺมา  สมฺปยุตตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ?   
กายวิญญาณธาตุนี้ประกอบกับ  สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ได้  
สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ เหล่านี้  ประกอบกับ  กายวิญญาณธาตุได้   
กายวิญญาณธาตุเหล่านี้  ประกอบกับขันธ์อายตนะ  ธาตุได้เท่าไร ? 

วิสัชนา เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา   
กายวิญญาณธาตุเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ ๓  คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์   
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ 

ปีติสหคตปทนิทเทส 
ปุจฉา  ปีติสหคเตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ?   
ปีติสหคตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ปีติเจตสิก ได้    
ปีติเจตสิกเหล่านี้ ประกอบกับปีติสหคตจิต ๕๑  เจตสิก ๔๖ ได้ (เว้นปีติเจตสิก)   
ปีติสหคตจิต ๕๑  เจตสิก ๔๖  เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา   
ปีติสหคตจิต ๕๑ เจตสิก ๔๖ เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปีติเจตสิก ๑ 

 

๒. ข. จงแสดง ทุกขินทริยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) สุขสหคตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส (แสดงท้ัง
ภาษาบาลีและภาษาไทย) ? 54   

ตอบ ข. แสดง ทุกขินทริยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ตามนวมนยนทิเทส ดังนี ้
ปุ. ทุกขินทรยี์ นี้ ประกอบกับ  ทกุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑  สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๖ (เว้นเวทนา) ได้  

ทุกขสหคตกายวิญญาณจิต ๑  สัพพจิตตสาธารณเจตสกิ ๖  เหล่านี้ ประกอบกับ ทกุขินทรีย์ ได้   
ทุกขินทรีย์ เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. ทุกขินทรีย์ เหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ กายวญิญาณธาตุ 
และประกอบกับ ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา) 

แสดง สุขสหคตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ดังนี ้
ปุ. สุขสหคเตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา  

เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺา ? 
สุขสหคตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ สุขเวทนาได้    
สุขเวทนา เหล่านี้ ประกอบกับ สุขสหคตจติ ๖๓ เจตสกิ ๔๖ (เว้นเวทนา) ได้  
สุขสหคตจิต ๖๓  เจตสิก ๔๖  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
สุขสหคตจิต ๖๓  เจตสิก ๔๖  เหล่านี้ ประกอบกับเวทนาขันธ์  
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และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขเวทนา  (หรือเวทนาเจตสิก) 
 

๒. จงแปลปุจฉา  พร้อม  วิสัชนา  ท้ังภาษาบาลี  และภาษาไทยในปุจฉาดังต่อไปน้ี? 45 
ปุจ. มนินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
ปุจ.อวิชฺชาย  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ   ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
ตอบ แปล  ปุจ. มนินทรีย์นี้ ประกอบกับ เจตสิก ๕๒  ได้  

เจตสิก ๕๒  เหล่านี้  ประกอบกับ  มนินทรีย์ได้  /  มนินทรีย์  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ.   เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา.   

มนินทรีย์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์   
และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือเจตสิก  ๕๒ 

ปุจ. อวิชชานี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหะเจตสิก) ได้   
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ ประกอบกับอวิชชาได้  /  อวิชชานี้ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิ.   เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
อวิชชานี้ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ  
และประกอบกับ สังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๒๔   ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๖ 

 

๖. จงแปลค าปุจฉาดังต่อไปน้ี  (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 44ส 

ปุ. อวิชฺชาย  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ     ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  ? 44ส(1/3) 

ตอบ  แปล ป.ุ อวิชชานี้ไม่ประกอบกับกุศล วิบาก กิริยาจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน 
กุศล  วิบาก  กิริยาจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับอกุศลจิตตุปบาท   
อกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ  ธาตุ เท่าไร 

 

๒. ก. จงแสดง อัญญาตาวินทริยนิทเทส  ตามนวมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 51(3ก), 53  
ตอบ ก. แสดง  อัญญาตาวินทริยนิทเทส  ตามนวมนยนทิเทส ดงันี้ 
ปุ. อญฺ าตาวินฺทฺรเิยน  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยตฺุตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  สมฺปยตฺุตา ? 
อัญญาตาวินทรยี์ นี้ ประกอบกับ อรหัตตผลจิต ๑  เจตสิก ๓๕ (เว้นปญัญา) ได้   
อรหัตตผลจิต ๑  เจตสกิ ๓๕  เหล่านี้ ประกอบกบั  อัญญาตาวินทรีย์ ได้   
อัญญาตาวินทรยี์ นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เทา่ไร ? 

วิ. เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
อัญญาตาวินทรยี์ นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ  มโนวิญญาณธาต ุ 
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธเ์จตสกิ ๓๓   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๕  (เว้นปญัญา)  
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๔. จงแปลค าปุจฉาดังต่อไปน้ี  ไม่ต้องวิสัชนา ? 49ส 
ปุ. สงฺขารปจฺจยา  วิญฺ าเณน  เย ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 49ส(3/3) 
ตอบ  แปล ป.ุ วิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารเป็นเหตุนี้ ไม่ประกอบกับรูป ๒๘  นิพพาน    
รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔    นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
 

๒. ข. จงแสดงปุจและวสิัชนา  กัมมภวนิเทส  ตามนวมนยนิทเทส  ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย ? 43 

ตอบ ข. ปุจ. กมฺมภเวน  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมเฺมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   
เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 

กัมมภวะนี้ ประกอบกบั อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุสลจิต ๑๗  เจตสกิ ๕๑ (เว้นเจตนาเจตสิก) ได้  
อกุศลจิต ๑๒  โลกีย-กุศลจติ ๑๗  เจตสิก ๕๑ เหล่านี้ ประกอบกับ กัมมภวะ ได้   
กัมมวะนี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ.  เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกายธาตุยา  เกหจิิ  สมฺปยุตฺตา 
กัมมภวะนี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ เวทนาขนัธ์ ๑  สัญญาขนัธ์ ๑  วิญญาณขนัธ์ ๑  มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑  
และประกอบกับ สังขารขันธบ์างส่วน คือ สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๙  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก  ๕๑ 

 

๒. ข. จงแสดง อัปปมัญญานิทเทส, ปรามาสสปัยุตตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 50 

ตอบ ข. ปุ. อปฺปมญฺ าย  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   
เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา  ? 

อัปปมัญญานี้ ประกอบกบั รูปาวจรจติ ๑๕  เจตสกิ ๓๑ (เว้นอัปปมัญญาองค์ธรรม ๔) ได้   
รูปาวจรจิต ๑๕  เจตสิก ๓๑  เหล่านี้ ประกอบกบั อัปปมญัญาได้   
อัปปมัญญาเหล่านีป้ระกอบกบัขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา  ตีหิ ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตยุา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
อัปปมัญญานี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ มโนวิญญาณธาตุ  
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธเ์จตสกิ ๒ ๙   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๓๑  (เว้นอัปปมัญญาองค์ธรรม ๔) 

ปรามาสสัปยุตตปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส 
ปุ. ปรามาสสมฺปยุตเฺตหิ ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยตฺุตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยตฺุตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ   สมฺปยุตฺตา ? 
ปรามาสสัมปยุตฺตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ทิฏฐิเจตสิก ๑ ได้   
ทิฏฐิเจตสิก ๑ เหล่านีป้ระกอบกบั ทิฏฐิคตสมัปยุตตจิต ๔  เจตสิก ๒๐ (เว้นทิฏฐิ) ได้   
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสกิ  ๒๐  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนเฺธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ   สมฺปยุตฺตา 
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสกิ ๒๐ เหล่านี้ ประกอบกับสงัขารขันธ์  
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ทิฏฐ-ิเจตสิก ๑ 
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๒. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมค าแปล ในอธิโมกขนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ? 46 

ตอบ ข. แสดงปุจฉา และวิสัชนา พร้อมค าแปล ในอธิโมกขนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส  ดังนี้ 
ปุ. อธิโมกเขน  เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย  ธมฺมา สมฺปยุตฺตา  

เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
อธิโมกข์นี้ประกอบกับจิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก วิจิกิจฉาเจตสิก) ได้   
จิต ๗๘ เจตสิก ๕๐ เหล่านั้น ประกอบกับอธิโมกข์ ได้   
อธิโมกข์นี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  ทฺวีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
อธิโมกข์นี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑   
ธาตุ ๒ คือ มโนธาตุ ๑ และ มโนวิญญาณธาตุ ๑  และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์ เจตสิก ๔๘   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๐ (เว้นอธิโมกข์เจตสิก,วิจิกิจฉาเจตสิก) 

 

๒. ข. จงแสดง อาสวสัมปยุตตโนอาสวปทนิทเทส  ตามนวมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 49 

ตอบ ข. ปุ. อาสวสมฺปยุตฺเตหิ เจว โน จ อาสเวหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตตา ? 

อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับอาสวธรรมได้   
อาสวธรรมเหล่านี้ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔ (เว้นอาสวะองค์ธรรม ๓) ได้  
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔  เหล่านี้ ประกอบกับสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ อาสวะองค์ธรรม ๓ 

 

๒. จงแสดง  โยคโยคสัมปยุตตปทนิทเทส  ตามนวมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด? 48 

ตอบ ปุ. โยเคหิ เจว โยคสมฺปยุตฺเตหิ จ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   
เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 

โยคโยคสัมปยุตตธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับ  โลภมูลจิต ๘  เจตสิก  ๑๙ (เว้นโยคะองค์ธรรม ๓) ได้ 
โลภมูลจิต ๘  เจตสิก ๑๙  เหล่านี้  ประกอบกับ  โยคโยคสัมปยุตตธรรมได้   
โยคโยคสัมปยุตตธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ.  เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
โยคโยคสัมปยุตตธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑  มโน
วิญญาณธาตุ ๑  และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สังขารขันธ์เจตสิก ๑๗  ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน 
คือ  เจตสิก ๑๙ (เว้นโยคะองค์ธรรม ๓) 

 

๒. ข. จงแสดง ปุจฉา และวิสัชนา คันถปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ท้ังบาลีและภาษาไทย ? 52   
ตอบ ข. แสดง ปุจฉา และวิสัชนา  คันถปทนทิเทส  ตามนวมนยนิทเทส  ทั้งบาลีและภาษาไทย  ดังนี้ 
ปุจฉา. คนเฺถหิ  ธมเฺมหิ เย ธมฺมา สมฺปยตฺุตา  เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา สมฺปยุตฺตา   
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เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ สมฺปยตฺุตา?  
แปล  คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจิต ๒  เจตสิก ๒๓ (เว้น คันถะองค์ธรรม ๓ ) ได้  

โลภมูลจิต ๘ โทสมูลจติ ๒ เจตสิก ๒๓  เหล่านี้ ประกอบกบั คันถธรรมได้   
คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิสัชนา. เต ธมฺมา ตหีิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา สมฺปยุตฺตา  
เอเกน ขนฺเธน เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ สมฺปยตฺุตา ฯ 

แปล   คันถธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขนัธ์ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑  มโนวิญญาณ
ธาตุ ๑ และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน  คือ  สังขารขันธ์เจตสิก ๒๑   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๒๓ (เว้นคนัถะองค์ธรรม ๓ ) 

 

๒. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย กเิลสปทนิทเทส ตามนวมนยนิทเทส ? 51(3ข), 53  
๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาในนิทเทสต่อไปน้ี ตามนวมนยนิทเทส ? 55 

 ก. กเิลสปทนิทเทส  เฉพาะภาษาไทย ? 55 

ตอบ ข. แสดง กิเลสปทนทิเทส  ตามนวมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
ตอบ ก.  แสดงปจุฉาและวิสัชนา กเิลสปทนทิเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
ปุ. กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกเิลสองค์ธรรม ๑๐) ได้   

อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗  เหล่านี้ ประกอบกบั กิเลสธรรม ได้   
กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. กิเลสธรรม เหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์  มนายตนะ  มโนวิญญาณธาต ุ 
และประกอบกับสังขารขันธ์ บางส่วน คือ สังขารขันธเ์จตสกิ ๑๕   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๑๗  (เว้นกิเลสองค์ธรรม ๑๐) 

 

๒. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาในนิทเทสต่อไปน้ี ตามนวมนยนิทเทส ? 55 
ข. เจตสิกปทนิทเทส ท้ังบาลีและค าแปล ? 

๕. ก. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาพร้อมท้ังค าแปล เจตสิกปทนิทเทส  ตามนวมนยนิทเทส ? 48ส 

ตอบ ข.  แสดงปุจฉาและวิสัชนา เจตสิกปทนิทเทส ทั้งบาลีและค าแปล ดังนี ้
ปุ.  เจตสเิกหิ ธมเฺมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยตฺุตา  เตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตตฺา   

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
เจตสกิธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ จติ ๘๙ ได,้  จิต ๘๙ เหลา่นี้ ประกอบกับ เจตสิกธรรมได,้   
เจตสกิธรรมเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนเฺธน  เอเกนายตเนน  สตตฺหิ  ธาตหูิ  สมฺปยุตฺตา. 
เจตสกิธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ  วิญญาณธาตุ ๗ 

 

๔. ให้วิสัชนาในปุจฉาต่อไปน้ี  ไม่ต้องแปลบาลี  ในข้อ ก.ข.ส าหรับข้อ ค.ให้แปลด้วย ? 44ส 
ก. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตตา ? 44 

ตอบ  ค. วิ.   เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา.  
แปลว่า เจตสิก ๕๒  เหล่านั้น  ประกอบกับวิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑   วิญญาณธาตุ ๗ 
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ทสมนยวปิฺปยตฺุเตนวิปปฺยตฺุตปทนิทฺเทส 
๓. ก. อัพภันตรมาติกาท่ีไม่ทรงแสดงในทสมนยนิทเทสน้ันมีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 48, 54  
ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในทสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๓ นิทเทส คือ  
  ๑. ธัมมายตนนิทเทส,  ๒.ธัมมธาตุนิทเทส,     ๓. ทุกขสัจจนิทเทส,  ๔. ชีวิตินทริยนิทเทส,  ๕. นามรูปนิทเทส,  
  ๖. สฬายตนนิทเทส,    ๗. อุปปัตติภวนิทเทส,  ๘. กามภวนิทเทส,   ๙. ปัญจโวการภวนิทเทส, ๑๐. สัญญีภวนิทเทส,  
๑๑. ชาตินิทเทส,   ๑๒. ชรานิทเทส,  ๑๓. มรณนิทเทส 
 

๓. ก. บทท่ีไม่ทรงแสดงใน ทสมนยนิทเทสน้ัน มกีี่บท? และ สัจจนิทเทสท่ีทรงแสดง มกีี่นิทเทส? คือ นิท
เทสอะไรบา้ง ? 53 

ตอบ ก. บทที่ไม่ทรงแสดงใน ทสมนยนิทเทสนั้น มี ๑๒๑ บท และสัจจนิทเทสทีท่รงแสดง มี ๓ นิทเทส คือ  
๑. สมุทยสัจจนทิเทส  ๒. นิโรธสัจจนิทเทส   ๓.มัคคสัจจนทิเทส   

 

๓. ก. บทท่ีแสดงไมไ่ด้ในทสมนนิทเทสน้ันมีกีบ่ท และอินทริยนิทเทสท่ีไม่แสดง มีกี่นิทเทสคือนิทเทส
อะไรบ้าง ? 43 

ตอบ ก. บทที่แสดงไม่ได้ในทสมนยนทิเทสนั้น มี ๑๒๑ บท  
และอินทริยนทิเทสที่แสดงไม่ได้มี ๑ นทิเทส คือ ชีวิตินทริยนิทเทส 

 

๓. ก. อินทริยนิทเทส ท่ีไม่แสดงใน ทสมนยนิทเทสมีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 47 

ตอบ ก. อินทริยนิทเทส  ที่ไม่แสดงใน  ทสมนยนิทเทสมี  ๑  นิทเทส  คือ  ชีวิตินทริยนิทเทส 
 

๒. ข. ในปฎิจจสมุปบาทนิทเทส ท่ีไม่แสดงในนัยที่ ๑๐ มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง ? 51 
ตอบ  ข. ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส ที่ไม่แสดง ในนัยที่ ๑๐ มี ๙ นิทเทส คือ   ๑. สฬายตนนทิเทส  
๒.  นามรูปนิทเทส  ๓. อุปปัตติภวนิทเทส  ๔.  กามภวนิทเทส  ๕. สัญญีภวนทิเทส  
๖. ปัญจโวการภวนิทเทส  ๗. ชาต ิ ๘.  ชรา  ๙. มรณะ 
 

๕. ก. ในทสมนยนิทเทส ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส บทนิทเทสท่ีองค์ธรรมเป็นรูปขันธ์ มีกี่นิทเทส คือนิท
เทสอะไร ? 49ส 

ตอบ  ก. ใน ทสมนยนิทเทส  ในปฏิจจสมุปบาทนิทเทส  บทนิทเทสที่องค์ธรรมเป็นรูปขันธ์  มี ๓ นิทเทส คือ  
๑.  เอกโวการภวนิทเทส  ๒.  อสัญญีภวนิทเทส   ๓. ปริเทวนิทเทส 

 

๕. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย  รูปภวนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส ? 48ส 

ตอบ  ข. ปุ. รูปภวะนี้  ไม่ประกอบกับ จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ  อรูปภวะ  กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท   
จิต เจตสิกที่เป็นกามภวะ  อรูปภวะ  กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับรูปภวะ   
รูปภวะเหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 
 วิ. รูปภวะเหล่านี้  ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์  อายตนะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง   
แต่เป็นวิปปยุตต์กับธาตุ ๓  คือ  ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  กายวิญญาณธาตุ 
 

๕. ข. และจงแสดง  อสัญญีภวนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) ? 49ส 

ตอบ  ข. ปุจฉา อสัญญีภวะนี้ ไม่ประกอบจิต เจตสิก ที่เป็นสัญญีภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ  กุศล-อกุศล-กริยา-
ผลจิตตุปบาท   จิต เจตสิก ที่เป็น สัญญีภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ  กุศล -อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่
ประกอบกับอสัญญีภวะ    อสัญญีภวะเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
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อสัญญีภวะเหล่านี้ ไม่ประกอบกับนาม ขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 

 

๓. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปน้ีตาม 
ทสมนยนิทเทส นิโรธสัจจนิทเทส, อิทธิปาทนิทเทส, คันถปทนิทเทส, อนาสวปทนิทเทส, รูปาวจรปทนิท
เทส ? 49 

๓. จงแสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และ เย ธมฺมา หลงัของนิทเทสดงัต่อไปนี้ ตามทสมนยนิทเทส นโิรธสัจจนิท
เทส, สุขินทริยนิทเทส, อิทธปิาทนทิเทส,  อนาสวปทนทิเทส, รูปาวจรปทนิทเทส ? 45 

ตอบ แสดงองค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก และองค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ของบทนิทเทสดังต่อไปนี้ตาม ทสมนยนิทเทส 
นิโรธสัจจนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ นามขันธ์ ๔ หรือ จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ 
นิโรธสัจจนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ รูป  ๒๘  นิพพาน 

สุขินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ ทุกข์-โสมนัสส-โทมนัสส-อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท รูป นิพพาน 
สุขินทริยนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่  สุขสหคตกายวิญญาณจิตตุปบาท 

อิทธิปาทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โลกียจิต-ผลจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน 
อิทธิปาทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ มัคคจิตตุปบาท 

คันถปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน 
คันถปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โมหมูล-โทสมูลจิตตุปบาท 

อนาสวปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ โลกียจิตตุปบาท 
อนาสวปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา หลัง ได้แก่ โลกุตตรจิตตุปบาท  รูป ๒๘ นิพพาน 

รูปาวจรปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย ธมฺมา แรก ได้แก่ กามาวจรจิต-อรูปาวจรจิต-โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘  นิพพาน 
รูปาวจรปทนิทเทส องค์ธรรมของ เย  ธมฺมา  หลัง  ได้แก่  รูปาวจรจิตตุปบาท 
 

๒. ก. บทนิทเทสท่ีองค์ธรรมเป็นนิพพาน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง? และจงแสดงนิโรธสัจจนิทเทส 
ตามนัยที่ ๑๐ ท้ังบาลีและค าแปลมาให้สมบูรณ?์ 51 

ตอบ ก. บทนทิเทสที่องค์ธรรมเป็นนิพพาน มี ๓ นิทเทส คือ 
๑. นิโรธสัจจนิทเทส  ๒. อัปปัจจยปทนิทเทส  ๓. อสังขตปทนทิเทส  

และแสดงนิโรธสัจจนิทเทส ตามนัยที่ ๑๐ 
ปุจฉา  นิโรธสจเฺจน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺา เตหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  

เต ธมฺมา กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ กตหีิ ธาตูหิ วิปปฺยุตตา? 
แปล    นิโรธสัจจะนี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔   นามขันธ ์๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรปู  ๒๘ นิพพาน   

รูป ๒๘ นพิพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตเุท่าไร? 
วิสัชนา เต ธมฺมา จตหูิ ขนเฺธห ิเอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตหูิ วิปปฺยุตตฺา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปปฺยุตตฺา 
แปล     รูป ๒๘ เหล่านี้ ไม่ประกอบกบันามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  

และ ไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 
 

๓. จงปุจฉาและวิสัชนา  ในบทนิทเทสต่อไปน้ี  ตามทสมนยนิทเทส  ท้ังบาลีและค าแปล ฯ 
ก. รูปกฺขนฺธนิทเทส ข. สติปัฏฐานนิทเทส 

ตอบ ก. รูปกฺขนฺธนิทเทส   
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ปุ. รูปกฺขนฺเธน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ?   
รูปขันธ์นี้  ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔,  นามขันธ์ ๔ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘  นิพพาน   
รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร 

วิ. เต  ธมฺมา  จตูหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา   
เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา  
รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗  
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือเจตสิก ๕๒ 

ตอบ ข. สติปัฏฐานนิทเทส    
ปุ. สติปฏฺ าเนน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  เตหิ   ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา? 
 สติปัฏฐานนี้  ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน,  โลกียจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้  ไม่

ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตุปบาท  /  โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺยุตฺตา . 

โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคืออกุศลเจตสิก ๑๔  อัปปมัญญาเจตสิก ๒  สุขุมรูป  นิพพาน  

 

๓. จงแสดง จักขุวญิญาณธาตุนิทเทส, วิปากธมัมปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส (เฉพาะภาษาไทย) ? 52 

ตอบ แสดง จักขุวิญญาณธาตนุิทเทส ตามทสมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
ปุ. จักขุวิญญาณธาตุ นี้ ไม่ประกอบกับ ฉวิญญาณธาตจุิตตุปบาททีเ่หลือ รูป นพิพาน  ฉวิญญาณธาตจุิตตุปบาทที่

เหลือ รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกบั  จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท  จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่
ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. จักขุวิญญาณธาตุจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรปูขันธ์ ๑   โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นจักขุวิญญาณธาต)ุ  
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๔๕  สุขุมรูป นิพพาน 

แสดง วิปากธัมมปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ดังนี้ 
ปุ. วิปากธัมมธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกบั วิบาก - กริยาจติตุปบาท  รูป  นิพพาน,   

วิบาก - กริยาจิตตุปบาท รูป  นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล - อกุศลจิตตปุบาท,  
กุศล - อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกบัขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. กุศล - อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ 
วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน 

 

๓. ข. จงแปลพร้อมวิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลในปุจฉา  ดังต่อไปน้ี ? 48 
 ปุ. อิตฺถินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  
ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
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 ปุ. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺ
มา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ   วิปฺปยุตฺตา ? 
ตอบ ข. แปล  อิตถินทรีย์นี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ นามขันธ์ ๔ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ รูป  ๒๘ นิพพาน 
 รูป  ๒๘ นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร? 
วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา 
 รูป  ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และไม่ประกอบกับ  ธัม

มายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือเจตสิก ๕๒ 
แปล  จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับรูป  ๒๘  นิพพาน  รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ 

๔  นามขันธ์ ๔ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 
วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา 
 นามขันธ์ ๔  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐  และไม่ประกอบกับธัม

มายตนะ  ธัมมธาตุบางส่วน  คือ สุขุมรูป  ๑๖  นิพพาน 
 

๓. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเป็นภาษาไทย ในอุเปกขินทริยนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส ? 54 
ตอบ ข.  แสดงปุจฉา และวิสัชนา เป็นภาษาไทย ในอุเปกขินทริยนิทเทส ดังต่อไปน้ี 
ปุจฉา. อุเบกขนิทรียน์ี้  ไม่ประกอบกับ สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจิตตปุบาท   รูป   นิพพาน  
 สุข-ทุกข-โสมนัสส-โทมนัสสสหคตจติตุปบาท  รูป นิพพาน เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท  
 อุเบกขาสหคตจิตตปุบาท  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา. อุเบกขาสหคตจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  
 กายวิญญาณธาตุ ๑  และไม่ประกอบกบั ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน  คือ โทจตุกเจตสิก ๔  ปีตเิจตสกิ ๑ 

สุขุมรูป  นิพพาน 
 

๓. จงแสดงนิทเทสต่อไปน้ี ตามทสมนยนิทเทส ? 50 
อิทธิปาทนิทเทส (เฉพาะภาษาบาลี)  
สรณปทนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) 
รูปักขันธนิทเทส (ท้ังบาลีและค าแปล) 

ตอบ  
ปุ. อิทฺธิปาเทน เย ธมมฺา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมเฺมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  

เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตหีายตเนหิ กตีหิ ธาตหูิ วิปฺปยุตตฺา ? 
วิ. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยุตฺตา. 
ปุ. สรณธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน,   

กุศล-วิปาก-กิริยาจิตตปุบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อกุศลจิตตุปบาท,   
อกุศลจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. อกุศลจติตปุบาทเหลา่นี้ ไมป่ระกอบกับ รูปขนัธ์  โอฬารกิายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬารกิธาตุ ๑๐ วิญญาณธาต ุ๖ 
(เว้นมโนวิญญาณธาตุ) และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธมัมธาตุบางส่วนคือ โสภณเจตสิก ๒๕ สุขุมรูป นิพพาน. 

ปุ. รูปกฺขนฺเธน เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา  
เต ธมฺมา กตหีิ ขนฺเธหิ กตหีายตเนหิ กตีหิ ธาตหูิ วิปฺปยุตตฺา ? 
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 รูปขันธ์นี้ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔, นามขันธ์ ๔ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘ นพิพาน, รูป ๒๘ นพิพานเหล่านี ้
ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  เต ธมฺมา  จตูหิ ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยุตฺตา. 
 รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี ้ไม่ประกอบกบั นามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาต ุ๗  และไม่ประกอบกบัธัมมายต

นะ ธัมมธาตุบางส่วนคือ เจตสกิ ๕๒. 
 

๓. ข. จงแสดงรูปภวนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส ท้ังบาลีและภาษาไทย ? 47 ( เฉพาะภาษาไทย ) ? 46 

ตอบ แสดงรูปภวนิทเทส   ตามทสมนยนิทเทส  ดังนี้ 
ปุจฉา  รูปภเวน  เย  ธมฺมา  วิปฺยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ   ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
แปล  รูปภวะนี้  ไม่ประกอบกับจิต  เจตสิก  ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กิริยา  ผลจิตตุปบาท   

จิต เจตสิก ที่เป็นกามภวะ อรูปภวะ กุศล อกุศล กิริยา ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปภวะ   
รูปภวะเหล่านี้   ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนฺเธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  ตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา 
แปล  รูปภวะนี้  ไม่เป็นวิปปยุตต์กับขันธ์ อายตนะ อย่างใดอย่างหนึ่ง   

แต่เป็นวิปปยุตต์ กับธาตุ ๓ คือ ฆานวิญญาณธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ  กายวิญญาณธาตุ 
 

๓. ก. จงแปลค าปุจฉาของนิทเทสดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 46 
ปุ. อรูปภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ 

กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
ปุ. อคนฺถนิเยหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เตหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ 

ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
ตอบ ก. ปุ. อรูปภวะนี้ ไม่ประกอบกับกามภวะ รูปภวะ กุศล-อกุศล–กริยา-ผลจิตตุปบาท  จิตตชรูป  อุตุชรูป  
อาหารชรูป นิพพาน,   กามภวะ รูปภวะ กุศล-อกุศล–กริยา-ผลจิตตุปบาท จิตตชรูป อุตุชรูป อาหารชรูป นิพพาน 
เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อรูปภวะ   /   อรูปภวะ เหล่านี้ ไม่ประกอบขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
ปุ. อคันถนิยธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท  โลกียจิตตุปบาทเหล่านี้ ไม่ประกอบกับโลกุตตรจิตตุปบาท  

รูป ๒๘  นิพพาน  /  โลกุตตรจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
๓. จงแปลค าปุจฉา  และวิสัชนาเป็นภาษาไทย  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี? 55 

ปุ. อุปายาเสน  เย ธมมฺา  วปิฺปยตฺุตา  เตหิ ธมเฺมหิ  เย ธมมฺา  วปิฺปยตฺุตา  เต ธมมฺา  กตีหิ ขนฺเธหิ  
กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปปฺยตฺุตา ?   

ปุ. สปฺปตีิเกหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมมฺา  วิปปฺยตฺุตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมมฺา  วปิฺปยตฺุตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  
ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วปิฺปยุตตฺา ? 

ตอบ แปล ปุ. อุปายาสะ นี้ ไม่ประกอบกบั โลภมูล – โมหมูล – กุศล – วิบาก – กริยาจิตตุปบาท  รูป  นิพพาน    
โทสมูลจิตตุปบาท  โทสมูลจิตตุปบาท  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณ
ธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ และไม่ประกอบกับธัมมายนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ โลติกเจตสิก ๓ ปีติเจตสกิ ๑  
วิจิกิจฉาเจตสกิ ๑  โสภณเจตสิก ๒๕  สุขุมรูป  นิพพาน 

แปล ปุ. สัปปีติกธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สุข–ทุกข–์โทมนัสส–อุเบกขาสหคต-จตุตถฌานจิตตปุบาท รูป นพิพาน   
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สุข–ทุกข–์โทมนัสส–อุเบกขาสหคต–จตุตถฌานจิตตุปบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ สัปปีตกิจติตุปบาท  
สัปปีติกจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. สัปปีติกจิตตปุบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรปูขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณ
ธาตุ ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ และไม่ประกอบกบั ธัมมายตนะ ธัมมธาตุบางส่วน คือ โทจตุกเจตสิก ๔ วิจกิิจฉา
เจตสกิ ๑ สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๓. ข. จงแสดงคันถปทนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ?  
ตอบ ข. ปุ. คนฺเถหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตหิ  ธมฺเมหิ  เย   ธมฺมา   วิปฺปยุตฺตา    

เต  ธมฺมา   กตีหิ   ขนเฺธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ   วิปฺปยุตฺตา ? 
คันถธรรมนี้ ไม่ประกอบกับ โมหมูล-กุศล-วิบาก- กริยาจติตุปบาท  รูป  นิพพาน   
โมหมูล-กุศล-วิบาก-กริยาจิตตปุบาท   รูป  นิพพาน  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับโลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท   
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ.  เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ โสฬสหิ ธาตหูิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยุตฺตา. 
โลภมูล-โทสมูลจิตตุปบาท เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรปูขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ  
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิจกิิจฉาเจตสิก ๑  โสภณเจตสกิ ๒๕ สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๓. ข. จงแสดงปุจฉา วสิัชนาท้ังบาลีและภาษาไทย ในอสังกิเลสกิปทนิทเทส  ตามทสมนยนิทเทส ? 53 
ตอบ ข.   แสดงอสังกิเลสิกปทนิทเทส ตามทสมนยนิทเทส  
ปุจฉา. อสงฺกิเลสิเกหิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เตห ิ ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  ? 
แปล  สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่เปน็อารมณ์ของกเิลสเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ โลกียจิตตุปบาท  

โลกียจิตตปุบาทเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตปุบาท  รูป ๒๘  นิพพาน 
โลกุตตรจิตตปุบาท  รูป ๒๘ นพิพาน เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร  ? 

วิสัชนา. เต  ธมฺมา  น  เกหิจิ  ขนเฺธหิ  น  เกหิจิ  อายตเนหิ  ฉหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  . 
แปล  โลกุตตรจิตตปุบาท  รูป ๒๘ นิพพานเหล่านี้  ไม่เปน็วิปปยุตต์  กับ ขันธ์  อายตนะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  

แต่เป็นวิปปยุตต์ กับ วิญญาณธาตุ  ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาตุ ) 
 

เอกาทสมนยสงฺคหิเตนสมปฺยตฺุตวปิฺปยุตตฺปทนิทฺเทส 
๔. จงแสดงคาถาท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงใน  เอกาทมสนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 44 

ตอบ คาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเอกาทสมนยนิทเทส 
เทฺว  สจฺจา  ปณฺณรสินฺทฺริยา เอกาทส   ปฏิจฺจสมุปฺปาทา 
อุทฺธ   ปุน  เอกาทส โคจฺฉกปท  เมตฺถ  ตึสวิธ  ฯ 

 พระพุทธองค์ทรงแสดงบทที่อยู่ในเอกาทสมนยนิทเทส รวม ๖๙ บท คือ สัจจะ ๒  คือ สมุทยสัจจะ  มัคคสัจจะ  
อินทรีย์ ๑๕ (เว้นปสาทอินทรีย์ ๕ ชีวิตินทรีย์ ๑ มนินทรีย์ ๑)   ปฏิจจสมุปบาท ๑๑ (เว้นวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
เวทนา อุปปัตติภวะ ชาติ ชรา มรณะ)   บทที่ต่อจากปฏิจจสมุปบาทอีก ๑๑ บท คือ สติปัฏฐาน สัมมัปปธาน 
อัปปมัญญา  ปัญจินทรีย์  พละ  โพชฌงค์ มรรค ผัสสะ เจตนา อธิโมกข์ มนสิการ   บทที่อยู่ในโคจฉก ๓๐ บท 
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๕. ข. สัจจนิทเทสท่ีแสดงได้ในเอกาทสมนยนิทเทสน้ัน นิทเทสท่ีนับสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสิก ๕๐  มกีี่
นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบา้ง ? 43ส(6ก), 50ส(2/3)  

ตอบ  ข. สัจจนิทเทสที่แสดงได้ในเอกาทสมนยนิทเทสนัน้ นทิเทสที่นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ มี ๑ นิทเทส 
คือ มัคคสัจจนิทเทส  

๕. ข. ในเอกาทสมนยนิทเทสน้ัน อินทริยนิทเทสท่ีมีองค์ธรรมเป็นเวทนาเจตสิก มีกี่นิทเทส? คืออะไรบ้าง? 
47ส, 53ส  

ตอบ ข. ในเอกาทสมนยนิทเทสนั้น อินทริยนิทเทสที่มีองค์ธรรมเป็นเวทนาเจตสิกมี ๕ นิทเทส คือ  ๑. สุขินทริยนิทเทส  
๒. ทุกขินทริยนิทเทส     ๓. โสมนัสสินทริยนิทเทส     ๔. โทมนัสสินทริยนิทเทส     ๕. อุเปกขินทริยนิทเทส 

 

๔. ก. ในเอกาทสมนยนิทเทส อินทริยนิทเทส ท่ีไม่ทรงแสดงมีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 50 

ตอบ  ก.ในเอกาทสมนยนทิเทส อินทรยินทิเทส ที่ไมท่รงแสดงมี นิทเทส คอื ๑. จกัขนุทรยินทิเทส, ๒. โสตนิทริยนทิเทส,  
๓. ฆานินทริยนิทเทส,  ๔. ชิวหินทรยินิทเทส,   ๕. กายินทริยนิทเทส, ชีวิตินทริยนทิเทส, มนินทริยนทิเทส, 
 

๔. ก. จงแสดงมัคคสัจจนิทเทส เป็นปุจฉา ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ตามนัยที่ ๑๑? 48 
๔. ข. จงแปลค าวิสัชนา (ตามท่ีได้วิสัชนาแล้วน้ี) และปุจฉา วิสัชนา ฝ่ายวิปปยุตต์ท้ังภาษาบาลีและ

ภาษาไทยที่เกี่ยวกับข้อ ก. ? 48 
 วิ. เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนาย
ตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
ตอบ ก. มัคคสัจจนิทเทส 
ปุจฉา  มคฺคสจเฺจน เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงคฺหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงคฺเหน สงฺคหิตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
มรรคสัจจะนี้ นับสงเคราะห์สงัขารขันธ์เจตสิก ๕๐  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาต ุได้ 
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  เหล่านีป้ระกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุได้เท่าไร ? 

ตอบ ข. ค าวิสัชนานี้แปลว่า สังขารขันธเ์จตสกิ ๕๐ เหล่านีป้ระกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ 
วิญญาณขนัธ์  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗  และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือองค์มรรค ๘ ทีใ่นมรรคจิต ๔  
ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุบางส่วนคือองค์มรรค ๘ ที่ในมรรคจิต ๔   เวทนา  สัญญา 
ปุจฉา กตีหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
 สังขารขันธ์  เจตสกิ  ๕๐ เหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไร ? 
วิสัชนา  เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  

เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ  วิปฺปยุตฺตา. 
สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  เหล่านี้ไม่ประกอบกับรปูขันธ์  ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐   
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุบางส่วนคือ  สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๔. ข. จงแสดงสมุทยสัจจนิทเทส ปุริสินทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนยนิทเทส สัมปยุตต์ (เฉพาะภาษาไทย) ? 50 

ตอบ ข.จงแสดงสมทุยสจัจนทิเทส ปุริสนิทรยินทิเทส ตามเอกาทสมนยนทิเทส (เฉพาะส่วนสัมปยุตต์, เฉพาะภาษาไทย ) 
ปุจฉา สมุทยสัจจะนี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธเ์จตสิก ๔๙ (เว้นโลภเจตสิก) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ 

ธัมมธาตุได้  /  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙เหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
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วิสัชนา สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๙เหล่านี้ ประกอบขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์  มนายตนะ ๑ 
วิญญาณธาตุ ๗ และ ประกอบสังขารขันธบ์างส่วน คือ โลภเจตสิก๑   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตบุางส่วน คือ โลภเจตสกิ เวทนาเจตสิก สัญญาเจตสกิ 

ปุจฉา   ปุริสินทรยี์นี้ นบัสงเคราะห์ สุขุมรูป๑๕ (เว้นปุริสภาวรูป) โดยความ เปน็รูปขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้   
สุขุมรูป  ๑๕ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา  นตฺถิ   /   ไม่ม ี
 

๖. ข. จงแสดงเป็นปุจ.และวิ. บทนิทเทสดังต่อไปน้ี ตามนัยที่ก าหนดให้ (เฉพาะภาษาไทย) อิตถินทริยนิทเทส 
ตามเอกาทสมนยนิทเทส (สัมปยุตต์)? อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามทวาทสมนยนิทเทส (สังคหิตะ)?  
ปริเทวนิทเทส  ตามจุททสมนยนิทเทส  (สังคหิตะ ) ? 43ส 

ตอบ  ข. ปุจฉา  อิตถินทรีย์นี้  นับสงเคราะห์  สุขุมรูป  ๑๕  โดยความเป็นรูปขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้   
สุขุมรูป ๑๕  เหล่านี้ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสัชนา  ไม่มี 
ปุจฉา อุเปกขาสหคตธรรมเหล่านี้ประกอบกับอุเปกขาเวทนาได้   

อุเปกขาเวทนาเหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา อุเปกขาเวทนา  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑   

ปุจฉา  ปริเทวะนี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔   
นามขันธ์ ๔ เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสัชนา นามขันธ์ ๔  เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔   
อายตนะ ๒ คือ  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๘ คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 

 

๕. ข. อุเบกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์ธรรมอะไร โดยความเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ เหมือนกัน  
และธรรมเหล่าน้ัน ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 46ส 

ตอบ  ข. อุเปกขินทรีย์นี้นับสงเคราะห์สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส โดยความเป็นเวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
และสุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  มนายตนะ ๑  
ธาตุ ๒ คือ กายวิญญาณธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑   
และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๐ (เว้นเวทนา) 
 

๔. จงแปลปุจฉา  และวสิัชนาเป็นภาษาไทย ในปุจฉาต่อไปน้ี ? 55 
ก. ปุ. สุขินฺทฺริเยน  เย ธมมฺา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ สมปฺยุตตฺา  ? 
ข. ปุ. อวิชฺชาย  เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา  

เต ธมฺมา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตตฺา ? 
ค. ปุ. นีวรเณหิ ธมเฺมหิ  เย ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน 

สงฺคหิตา  เต ธมฺมา กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ   ธาตูหิ   วิปปฺยตฺุตา  ? 
ตอบ แปลปุจฉา และวิสัชนาเปน็ภาษาไทยในปจุฉา ดังนี ้
ก. ปุ. สุขินทรีย์นี้ นบัสงเคราะห์ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ โดยความเปน็ เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้,  

เวทนนิทรีย์ ๔ ทีเ่หลือเหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
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วิ.  เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือเหล่านี้ ประกอบกบัขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขนัธ์   
มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสกิ ๕๑ (เว้นเวทนา) 

ข. ปุ.  อวิชชานี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ (เว้นโมหะ) โดยความเปน็ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้,  
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คอืเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขนัธ์  มนายตนะ ๑  
วิญญาณธาตุ ๗   และประกอบกบั สังขารขันธ์ บางส่วน คอื โมหเจตสกิ   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เวทนา สัญญา โมหเจตสิก 

ค. ปุ. นีวรณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๒ (เว้นนิวรณ์ ๘) โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ 
ธัมมธาตุ ได้,   สังขารขันธ์เจตสิก ๔๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๒ เหล่านี้ ไม่ประกอบกบัรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐  
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๔. จงแสดง สุขินทริยนิทเทส (สมัปยุตต์)  ปริเทวนิทเทส (สมัปยุตตภ์าษาไทย)    
กิเลสปทนิทเทส (วปิปยุตต์ภาษาไทย)  ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 54   

ตอบ แสดง สุขินทริยนิทเทส (สมัปยตุต)์ ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังน้ี 
ปุ. สุขินฺทฺรเิยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  สมฺปยุตฺตา ? 
สุขินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์ ทกุข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา โดยความเปน็เวทนาขันธ์ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ได้  
ทุกข์ โสมนัส โทมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตหูิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา เกหจิิ  สมฺปยุตฺตา. 
ทุกข์ โสมนัสโทมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ประกอบกับขนัธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขนัธ์ มนายตนะ 
วิญญาณธาตุ ๗   และประกอบกบัธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนา) 

แสดง ปริเทวนิทเทส (สัมปยุตต์ภาษาไทย) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังน้ี 
ปุ. ปริเทวะ นี้ นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสทัทะ และอุตชุสัททะ โดยความเปน็รูปขันธ์ สัททายตนะ สัททธาตุ ได้  

อปริเทวจิตตชสทัทะ และอุตุชสทัทะ เหล่านี้ ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
วิ. นตฺถิ  /  ไม่ม ี

แสดง กเิลสปทนิทเทส (วิปปยตุต์ภาษาไทย) ตามเอกาทสมนยนิทเทส ดังน้ี 
ปุ. กิเลสธรรม เหล่านี้ นบัสงเคราะห์สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๐ (เว้นกเิลสองค์ธรรม ๑๐)  โดยความเป็น สังขารขันธ์ ธัม

มายตนะ  ธัมมธาตุ ได้  /  สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐  เหล่านี้   ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. สังขารขันธ์เจตสกิ ๔๐  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐   

และ ไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป  นิพพาน 
 

๔. จงแสดงปุจฉา วิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลของบทนิทเทสดังต่อไปน้ี ทุกขินทริยนิทเทส ตามเอกาทสมนย
นิทเทส ? 46 

ตอบ ปุ. ทุกฺขินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา   
เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา. 
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แปล ปุ. ทุกขินทรีย์นี้ นับสงเคราะห์สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ โดยความเป็นเวทนาขันธ์ 
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ประกอบกับขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. 
แปล วิ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 

วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗ และประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๑ 
(เว้นเวทนา) 

ปุ. กตีหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
แปล ปุ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา. 
แปล วิ. สุขินทรีย์-โสมนัสสินทรีย์-โทมนัสสินทรีย์-อุเบกขินทรีย์ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐ 

โอฬาริกธาตุ ๑๐    และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ สุขุมรูป นิพพาน 
 

๔. จงแสดง โสมนัสสินทริยนิทเทส  ตามเอกาทสมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด? 43, 45 

๔. จงแสดงนิทเทสต่อไปน้ี ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 47, 53 
 ก. โสมนัสสินทริยนิทเทส  ปุจฉา  วิสัชนา  เฉพาะสัมปยุตต์อย่างเดียว 
ตอบ ปุ. โสมนสฺสินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน  สงฺคหิตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ   กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ?  
โสมนัสสินทรีย์ นี้ นับสงเคราะห์สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ โดยความเป็นเวทนาขันธ์  
ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ ได้   
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือ เวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือเหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา ตีหิ ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ สมฺปยุตฺตา. 
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือเวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ 
วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗   
และประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วนคือ เจตสิก ๕๑ (เว้นเวทนา) 

ปุ. กตีหิ  วิปฺยุตฺตา ?  
สุข  ทุกข์  โทมนัส  อุเบกขา  หรือเวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา  เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา. 
สุข ทุกข์ โทมนัส อุเบกขา หรือเวทนินทรีย์ ๔ ที่เหลือ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐   
และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปีติเจตสิก ๑  สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๔. จงวิสัชนาท้ังบาลีและค าแปลในปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไม่ต้องแปลปุจฉา) ? 49 
ปุจฉา  สตินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  

สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ   ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
ปุจฉา  ปุริสินฺทริเยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  สงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  สงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  

สงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
ตอบ วิสัชนา  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา   
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เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา 
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙ เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ ๓  คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ๑ 
วิญญาณธาตุ ๗    และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วน คือ สติเจตสิก   
ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วนคือ  สติเจตสิก  เวทนาเจตสิก  สัญญาเจตสิก 

วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน  เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยุตฺตา  
สุขุมรูป ๑๕  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔ มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 

 

๔.  จงแสดงปุจฉา  วิสัชนา  พร้อมค าแปลในนิทเทส  ดังต่อไปน้ี ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 51 
ก. ปัญญินทริยนิทเทส  เฉพาะสัมปยตุต์ ?      

ตอบ ก. ปุจฉา. ปญฺ นฺทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหติา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  สมฺปยุตฺตา ? 

ปัญญนิทรียน์ี้ นบัสงเคราะห์ สังขารขันธเ์จตสกิ ๔๙ (เว้นปัญญา) โดยความเปน็ สังขารขันธ์ ธัมมายตนะ 
ธัมมธาตุ ได้   /   สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  เหล่านี้  ประกอบกับ  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตตฺหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา   
เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตยุา  เกหจิิ  สมฺปยุตฺตา ฯ 
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๙  เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์   
มนายตนะ  วิญญาณธาตุ ๗  และประกอบกับ สังขารขันธ ์บางส่วน คือ ปัญญาเจตสกิ   
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ ปัญญา เวทนา สัญญา 

 

๔.  จงแสดงปุจฉา  วิสัชนา  พร้อมค าแปลในนิทเทส  ดังต่อไปน้ี ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 51 
ข.  โสกนิทเทส เฉพาะ วิปปยตุต์ ?    

ตอบ ข. ปุจฉา. โสกะนี้ นบัสงเคราะห์ สุข ทกุข์ โสมนัส อุเบกขา โดยความเป็น เวทนาขนัธ์ ธัมมายตนะ ธมัมธาต ุได้   
สุข  ทุกข์ โสมนัส  อุเบกขา  เหล่านี้  ไม่ประกอบกบั  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา สุข ทุกข์ โสมนัส อุเบกขา เหล่านี้ ไม่ประกอบกบั รูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐   

และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  โทจตุกเจตสกิ  ๔  สุขุมรูป   นิพพาน  
 

๔. จงแสดงสัมมปัปธานนิทเทส และปริเทวนิทเทส เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยุตต์ ตามเอกาทสมนยนิท
เทส  ? 52 

ตอบ แสดงสัมมัปปธานนิทเทส  เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยตุต์ ตามเอกาทสมนยนทิเทส  ดังนี้ 
ปุจฉา. สัมมัปปธานนี้ นับสงเคราะห์ สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ (เว้นวิริยเจตสิก ทีใ่นมัคคจิต ๔) โดยความ เปน็สังขารขันธ์  

ธัมมายตนะ ธัมมธาตุได้  /  สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐  เหล่านี ้ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร  
วิสัชนา. เต ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตห ิ ธาตูหิ สมฺปยุตตฺา  

เอเกน  ขนฺเธน  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตยุา  เกหจิิ  สมฺปยุตฺตา. 
แปล.    สังขารขันธ์เจตสิก ๕๐ เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขนัธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ ์ มนายตนะ ๑ 

วิญญาณธาตุ ๗   และประกอบกบั สังขารขันธ์ บางส่วน คอื วิริยเจตสิก ที่ในมัคคจิต ๔    
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ วิริยเจตสกิ ที่ในมัคคจติ ๔   เวทนาเจตสิก  สัญญาเจตสิก.   

แสดงปริเทวนิทเทส  เฉพาะภาษาไทย ฝ่ายสัมปยตุต์  ดังนี ้
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ปุจฉา. ปริเทวะนี้ นับสงเคราะห์ อปริเทวจิตตชสัททะ และอุตุชสัททะโดยความเป็นรูปขันธ์  สัททายตนะ  สัททธาตุ ได้  
อปริเทวจิตตชสทัทะ และอุตุชสทัทะ  เหล่านี้  ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุได้เท่าไร ? วิสัชนา.ไม่ม ี

 

๔. จงแสดงนิทเทสต่อไปน้ี ตามเอกาทสมนยนิทเทส ? 47, 53 
 ข. กิเลสปทนิทเทส  ปุจฉา  วิสัชนา  เฉพาะวิปปยุตต์อย่างเดียว 
ตอบ ข. ปุจฉา  กิเลเสหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน สงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน สงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน สงฺคหิตา,   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
กิเลสธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐  โดยความเป็นสังขารขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุได้,  
สังขารขันธ์เจตสิก  ๔๐  เหล่านั้น  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา  เต ธมฺมา   เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา   
เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา   เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา 
สังขารขันธ์เจตสิก ๔๐  เหล่านั้น  ไม่ประกอบกับรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกกายตนะ  ๑๐  โอฬาริกธาตุ  ๑๐   
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุบางส่วน  คือสุขุมรูป  นิพพาน 

 

๕. ข. จิตตวิปปยุตตธรรมน้ี นับสงเคราะห์จิต ๘๙ โดยความเป็นรูปขันธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  
โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑  ไม่ได้  จิต ๘๙ เหล่าน้ี ไม่ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 45ส 

ตอบ ข. จิต  ๘๙  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  รูปขันธ์ ๑  โอฬาริกกายตนะ  ๑๐  โอฬาริกธาตุ ๑๐   
และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ สุขุมรูป  นิพพาน 

 

ทวาทสมนยสมปฺยตฺุเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๕. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย สังขารขันธนิทเทส (สังคหิตะ)? และให้แสดงปุจฉา

วิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล จิตตสังสัฏฐปทนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ? 46 

ตอบ แสดงเฉพาะค าปุจฉาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย สังขารขันธนิทเทส (สังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ดังนี้ 
ปุ. สงฺขารกฺขนฺเธน  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 

สังขารขันธ์นี้ประกอบกับจิต ๘๙ เวทนา สัญญา ได้   
จิต ๘๙ เวทนา สัญญา เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

และแสดงปุจฉาวิสัชนาพร้อมทั้งค าแปล จติตสังสัฏฐปทนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ดังนี ้
ปุ. จิตฺตส สฏฺเ หิ   ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

จิตตสังสัฏฐธรรมนี้ ประกอบกับจิต ๘๙  ได้ จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร? 
วิ. เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอกาทสหายตเนหิ  เอกาทสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 

จิต ๘๙ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑     ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ 

 

๕. จงแปล ปุจ.และวิ. พร้อมค าแปลในข้อปุจ.ดังต่อไปน้ี 
ปุจ. สุขินฺทฺริเยน  เย  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 44 
ปุจ. กิเลสสงฺกิเลสิเกหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ 

ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 44 

ตอบ ปุจ. สุขินทรีย์นี้ ประกอบกับ  สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ (เว้นเวทนา)ได้   
สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสก ๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร 
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วิ. เต ธมฺมา  ตีหิ ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  ทฺวีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ฯ   
สุขสหคตกายวิญญาณจิต ๑ สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ 
สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์   อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ  ธัมมายตนะ   ธาตุ ๒ คือ กายวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ 

ปุจ. กิเลสสังกิเลสิกธรรมเหล่านี้  ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ (เว้นกิเลส ๑๐) ได้  
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิ.   เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ฯ 
อกุสลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๗ เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  รูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖ คือโอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 

 

๕. ก. จงแสดง อุเปกขินทริยนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ? 51, 55 

ตอบ ก. แสดง อุเปกขินทริยนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ดังนี้ 
ปุ. อุเปกฺขินทฺฺริเยน  เย ธมมฺา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีห ิ ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  สงฺคหิตา ? 

อุเบกขินทรีย์นีป้ระกอบกบั อุเบกขาสหคตจติ ๕๕  เจตสิก ๔๖ (เว้นเวทนา) ได,้   
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสกิ ๔๖  เหล่านี้  นับสงเคราะหไ์ด้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวีหายตเนหิ  สตฺตหิ  ธาตูหิ   สงฺคหิตา. 
อุเบกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสกิ ๔๖ เหล่านี้ นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  วิญญาณขันธ์   
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ   ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖  (เว้นกายวิญญาณธาตุ)  ธัมมธาตุ  

 

๕. อุเปกขินทริยนิทเทสและอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส ท่ีแสดงในทวาทสมนยนิทเทส ส่วน
สัมปยุตต์หรือส่วนประกอบเหมือนกันหรือต่างกัน  ได้แก่อะไร  และธรรมเหล่าน้ันนับสงเคราะห์ได้ด้วย 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุเท่าไร ? 48 

ตอบ อุเปกขินทริยนิทเทสและอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส ที่แสดงในทวาทสมนยนิทเทส ส่วน
สัมปยุตต์หรือส่วนประกอบนั้นต่างกัน ได้แก่ อุเปกขินทรีย์ ส่วนประกอบได้แก่ อุเบกขาสหคตจิต ๕๕  เจตสิก ๔๖ (เว้น
เวทนาเจตสิก) และธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๓ คือ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์  อายตนะ ๒ คือ 
มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธาตุ ๗ คือ วิญญาณธาตุ ๖  ธัมมธาตุ ๑ (เว้นกายวิญญาณธาตุ)  ส่วนอทุกขมสุขาย
เวทนายสัมปยุตตปทนิทเทส  ส่วนประกอบได้แก่ อุเปกขาเวทนาเจตสิก  และธรรมเหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วย  
เวทนาขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๕. ก. ปัญญินทรีย์ นี้ ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหล่าน้ัน นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ  
เท่าไร ? 45ส 

ตอบ ก. ปัญญินทรีย์ นี้ ประกอบกับ โลกียติเหตุกจิต ๓๙  เจตสิก  ๓๗ (เว้นปัญญา)   
โลกียติเหตุกจิต ๓๙  เจตสิก ๓๗  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔   
อายตนะ ๒ คือ  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๖. จงแปลค าปุจฉาดังต่อไปน้ี  (ไม่ต้องวิสัชนา) ? 44ส 

ปุ. อิทฺธิปาเทน  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 44ส(1/3) 

ตอบ  แปล ป.ุ อิทธิบาทนี้  ประกอบกับเจตสิก ๓๓ (เว้นอิทธิบาทองค์ธรรม) ได้   
เจตสิก ๓๓  เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ  ธาตุ เท่าไร ? 
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๕. ข. จงแสดง อธิโมกขนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส  (เฉพาะสังคหิตะ) ? 47 

ตอบ ข. ปุจฉา  อธิโมกเขน  เย   ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา  
แปล   อธิโมกนี้  ประกอบกับ จิต  ๗๘  เจตสิก  ๔๐  (เว้นอธิโมกข์  วิจิกิจฉา)  ได้   

จิต  ๗๘  เจตสิก  ๕๐  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  ทวีหายตเนหิ  ตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา 
แปล จิต ๗๘  เจตสิก ๕๐  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑  ธัม

มายตนะ ๑  ธาตุ ๓  คือ  มโนธาตุ ๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑   ธัมมธาตุ ๑ 
 

๕. จงแปลปุจฉา  และวสิัชนา  เฉพาะภาษาไทย ในปจุฉา   ต่อไปน้ี ? 50, 54 
ก. ปุจฉา อธิโมกเขน เย ธมมฺา สมปฺยตฺุตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ  ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
ข. ปุจฉา ปีตสิหคเตหิ  ธมเฺมหิ เย ธมมฺา สมปฺยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ  ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ 

สงฺคหิตา ?  
ค. ปุจฉา ปรามาเสหิ เจว ปรามฏฺเ หิ ธมเฺมหิ เย ธมมฺา สมฺปยุตตฺา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ 

กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?   
ตอบ แปลปุจฉา  และวิสัชนา  เฉพาะภาษาไทย ในปุจฉา   ต่อไปนี ้
ก. ปุจฉา   อธิโมกข์นี้  ประกอบกบั  จิต ๗๘  เจตสิก ๕๐  (เว้นอธิโมกข์ วิจิกจิฉา) ได้    

จิต ๗๘  เจตสิก ๕๐  เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 
วิสัชนา จิต ๗๘  เจตสิก ๕๐  เหล่านี ้นบัสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ ์๔  อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑  ธมัมายตนะ ๑   

ธาตุ  ๓  คือ  มโนธาตุ   มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธัมมธาตุ ๑ . 
ข. ปุจฉา    ปีติสหคตธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ  ปตีิเจตสิก ได้   

ปีติเจตสิก  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 
วิสัชนา  ปีติเจตสกิ  เหล่านัน้  นับสงเคราะห์ไดด้้วยสังขารขันธ์ ๑    ธัมมายตนะ ๑   ธัมมธาตุ ๑  . 

ค. ปุจฉา   ปรามาสปรามัฏฐธรรมเหล่านี้  ประกอบกบั  ทฏิฐิคตสัมปยตุตจิต ๔  เจตสิก ๒๐  (เว้นทิฏฐ)ิ ได้  
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสกิ ๒๐  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิสัชนา ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ เหล่านั้น นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยรูปขนัธ์ ๑ โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖  คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ. 

 

๕. ก. จงแสดง  มัคคนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส  เฉพาะท่ีเป็นอสังคหิตะ? 47 

ตอบ ก.แสดง  มัคคนิทเทส   ตามทวาทสมนยนิทเทส  เฉพาะที่เป็นอสังคหิตะ 
ปุ. อริเยน อฏฺ งฺคิเกน มคฺเคน  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา 

อริยมรรคมีองค์ ๘  นี้  ประกอบกับโลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๒๘ (เว้นองค์มรรค ๘) ได้   
โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๒๘  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์อายตนะธาตุเท่าไร 

วิ. เต ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
โลกุตตรจิต ๘  เจตสิก ๒๘  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  รูปขันธ์ ๑   โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐   วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  

 

๕.  จงแสดงอาสวปทนิทเทส   ตามทฺวาทสมนยนิทเทส  (เฉพาะภาษาไทย) 53 
ตอบ  
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ปุจฉา   อาสวธรรมเหล่านี้  ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒  เจตสิก  ๒๔ (เว้นอาสวองค์ธรรม ๓) ได้ 
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสชันา  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔  เหล่านี้  นบัสงเคราะหไ์ด้ด้วย นามขันธ์ ๔  
อายตนะ ๒ คือ  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑    ธาตุ ๒ คอื มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธัมมาธาตุ ๑ 

ปุจฉา   อกุศลจิต  ๑๒  เจตสิก  ๒๔  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตเุท่าไร ? 
วิสัชนา  อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๒๔  เหล่านีน้ับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐ 

ธาตุ  ๑๖  คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 
 

๖. จงแปลค าปัจฉาดังต่อไปน้ี (ไมต่้องวิสัชนา) ? 55ส  
ปุ. ปรามาสสมฺปยุตเฺตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมมฺา สมฺปยตฺุตา  

เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 55ส(1/3)  
ตอบ แปลปุ. ปรามาสสัมปยุตตธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับ  ทิฏฐิเจตสิก  ได้  ทิฏฐิเจตสิก  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้
ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตเุท่าไร ? 
 

๕. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาท้ังบาลีและภาษาไทย สังขารนิทเทส (สังคหิตะ) และให้แสดงปุจฉาวิสัชนา
พร้อมท้ังค าแปล อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส ? 49 

ตอบ แสดงเฉพาะค าปุจฉาทั้งบาลีและภาษาไทย  สังขารนิทเทส (สังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนิทเทส 
ปุ. อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาเรหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 

สังขารที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอวิชชาเป็นเหตุนี้ ประกอบกับ อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๑ (เว้นเจตนา
เจตสิก)ได้  อกุศลจิต ๑๒  โลกียกุศลจิต ๑๗  เจตสิก ๕๑  เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

แสดงปุจฉาและวิสัชนาพร้อมทั้งค าแปล อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตปทนิทเทส(อสังคหิตะ) ตามทวาทสมนยนทิเทส 
ปุ. อุปาทาเนหิ  เจว  อุปาทานสมฺปยุตฺเตหิ  จ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 
อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตธรรม เหล่านี้  ประกอบกับ  ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสิก ๑๙ (เว้นโลภะ ทิฏฐิ)  ได้   
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสิก ๑๙  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  เจตสิก  ๑๙  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖  
คือ โอฬาริกธาตุ  ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 

 

๕. ข. จงแสดง กเิลสปทนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) ? 55 

ตอบ ข. แสดง กิเลสปทนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ ดังนี้ 
ปุ.  กิเลเสหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตหีิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  อสงฺคหติา ? 
      กิเลสธรรมเหล่านี้ ประกอบกับ อกศุลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ (เว้นกเิลส ๑๐) ได,้ อกุศลจิต ๑๒ เจตสกิ ๑๗  
      เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เทา่ไร ? 
วิ.  เต ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
     อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๑๗ เหล่านี้ นบัสงเคราะห์ไม่ได้ดว้ยรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ 
     โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ) 
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๕. ข. กิเลสสังกิลฏิฐธรรม ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหล่าน้ัน นับสงเคราะห์ได้ดว้ย ขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร ? 

ตอบ ข. กิเลสสังกิลิฏฐธรรม  เหล่านี้  ประกอบกับอกศุลจิต  ๑๒  เจตสิก ๑๗  (เว้นกเิลส  องค์ธรรม ๑๐)  อกุศลจิต 
๑๒  เจตสิก  ๑๗  เหล่านัน้นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  คือ มนายตนะ  ธัมมายตนะ  ธาตุ ๒  คือ  
มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๕. ข. จงแสดงสัญโญชนปทนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส  (เฉพาะอสังคหิตะ) ? 51 
ตอบ ข. แสดงสัญโญชนปทนิทเทส  ตามทวาทสมนยนิทเทส  (เฉพาะอสังคหิตะ) ดงันี ้
ปุ. สญฺโ ชเนหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยตฺุตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา ? 

สัญโญชนธรรม  เหล่านี ้  ประกอบกับ  อกศุลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๙ (เว้นสัญโญชน์องค์ธรรม ๘)ได้  อกุศลจิต ๑๒  
เจตสกิ ๑๙  เหล่านี้  นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
อกุศลจิต ๑๒  เจตสิก ๑๙  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  
ธาตุ ๑๖ คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ 

 

๕. จงแปลและวิสัชนาในปุจฉาต่อไปน้ี (เฉพาะภาษาไทย) ? 45 
ก. อุเปกฺขาสหคเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ 

ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
ข. ปรามาเสหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  

อสงฺคหิตา ? 
ค. จิตฺเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  

อสงฺคหิตา? 
ง. จิตฺตสมฺปยุตฺเตหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  สมฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  

ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
ตอบ ก. แปล  อุเปกขาสหคตธรรมเหล่านี้  ประกอบกับ  อุเบกขาเวทนาได้   

อุเบกขาเวทนาเหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา  อุเบกขาเวทนาเหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยเวทนาขันธ์ ๑  ธัมมายตนะ ๑ ธัมมธาตุ ๑ 

ข. แปล      ปรามาสธรรมเหล่านี้  ประกอบกับทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ เจตสิก ๒๐ (เว้นทิฏฐิ)   
ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔  เจตสิก ๒๐  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา  ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔  เจตสิก ๒๐  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑   โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖  คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ)  

ค. แปล     จิตตธรรมเหล่านี้  ประกอบกับ เจตสิก ๕๒  ได้   
เจตสิก  ๕๒  เหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา  เจตสิก  ๕๒   เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ ๒ คือ รูปขันธ์  วิญญาณขันธ์    
อายตนะ ๑๑  คือ  โอฬาริกายตนะ  ๑๐  มนายตนะ ๑  ธาตุ ๑๗  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๗ 

ง. แปล      จิตตสัปยุตตธรรมเหล่านี้  ประกอบกับจิต ๘๙ ได้   
จิต ๘๙  เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา  จิต ๘๙  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  วิญญาณขันธ์ ๑  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗ 
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๕. ก. จิตตสัมปยตุตธรรม ประกอบกับธรรมอะไร และธรรมเหลา่น้ัน นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ  เท่าไร ? 43, 50ส(3/3) 

ตอบ ก. จิตตสัมปยุตตธรรมเหล่านี้  ประกอบกบัจิต ๘๙ ได้   
จิต ๘๙  เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์ ๔  คือ  รปูขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์   
อายตนะ ๑๑ คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑    ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ ๑  
 

๕. ในทวาทสมนยนิทเทส ในปิฏฐิทุกะ แสดงกีบ่ท คือบทอะไรบ้าง (ตามนัยที่ ๑๒) และจงแปลปุจฉา พรอ้ม
วิสัชนาท้ังบาลีแปล ในปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ปุจฉา อวิชฺชาย เย ธมฺมา สมฺปยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา? 52 

ตอบ ปิฏฐิทุกะ ที่แสดงมี ๖ บท คือ  ๑. สวิตักกปทนิทเทส   ๒. สวิจารปทนทิเทส      ๓. สัปปีติกปทนทิเทส     
๔. ปีติสหคตปทนิทเทส  ๕. สุขสหคตปทนิทเทส  ๖. อุเบกขาสหคตปทนิทเทส 

แปล อวิชชานี้ ประกอบกับอกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ (เว้นโมหเจตสิก) ได้ อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ นับ
สงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ ธาตเุท่าไร? 

วิสัชนา  เต ธมฺมา จตูหิ ขนเฺธหิ ทฺวีหายตเนหิ  ทฺวีหิ ธาตหูิ สงฺคหิตา 
อกุศลจิต ๑๒ เจตสิก ๒๖ เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔ อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
ธาตุ ๒ คือ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมายตนะ 

 

เตรสมนยอสงฺคหิเตนสมฺปยตฺุตวิปปฺยุตตฺปทนิทฺเทส 
๖. ข. บทท่ีแสดงได้ในนยะท่ี ๑๓ น้ัน มีกี่บท คาถาแสดงไว้มีเพียงกี่บท คืออะไรบ้าง? ส่วนบทท่ีเหลือไม่ได้

แสดงไว้มีกี่บทคืออะไรบ้าง? จงชี้แจงมาให้ทราบด้วย? 45 

ตอบ ข. บทที่แสดงได้ในนยะที่ ๑๓ นั้น  มีอยู่ ๑๓๐ บาท  คาถาที่แสดงไว้มีเพียง ๒๒ บท มีรูปขันธ์ ธัมมายตนะ 
เป็นต้น  รวมที่พึงรู้ง่ายดังกล่าวมานี้  เป็นบทที่ตั้งขึ้นเป็นประธานบทส่วนบทที่เหลืออีก ๑๐๘ บท ไม่ได้แสดงอยู่ใน
คาถานี้ คือ อรูปภวะ เนวสัญญีนาสัญญีภวะ จตุโวการภวะ อิทธิบาท  ในติกมาติกา ๔๑ บทที่มีองค์ธรรมเป็นนามฝ่าย
เดียว ในทุกมาติกา ๖๓   บทที่มีองค์ธรรมเป็นรูปฝ่ายเดียว  หรือนามฝ่ายเดียว ดังนี้ 
 

๖. ก.  อัพภันตรมาติกาท่ีทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสน้ัน  มีกี่นิทเทส ?  คืออะไรบ้าง  ? 55 

ตอบ ก.  อัพภันตรมาติกาที่ทรงแสดงใน เตรสมนยนทิเทสนั้น  ม ี ๑๖  นิทเทส  คือ 
  ๑. รูปักขันธนิทเทส   ๒. ธัมมายตนนทิเทส   ๓. ธัมมธาตุนิทเทส   ๔. อิตถินทริยนิทเทส  
  ๕. ปุริสินทริยนิทเทส    ๖. ชีวิตินทริยนิทเทส   ๗. นามรูปนิทเทส    ๘. อรูปภวนิทเทส  
  ๙. อสัญญีภวนิทเทส  ๑๐. เนวสัญญีนาสญัญีภวนิทเทส   ๑๑. เอกโวการภวนิทเทส  ๑๒. จตุโวการภวนิทเทส  
๑๓. ชาตินทิเทส  ๑๔. ชรานทิเทส ๑๕. มรณนทิเทส  ๑๖. อิทธิปาทนทิเทส   
 

๖. ก. ในเตรสมนยนิทเทสน้ัน อัพภันตรมาติกา ท่ีไม่ได้แสดงไว้ในคาถา มีกี่นิทเทส? คือนิทเทสอะไรบ้าง? 53 
ตอบ ก.  ในเตรสมนยนิทเทสนัน้  อัพภันตรมาติกาที่ไม่ได้แสดงไว้ในคาถา มี ๔  นทิเทส  คือ  

๑. อรูปภวนิทเทส     ๒. เนวสัญญนีาสัญญีภวนิทเทส    ๓. จตุโวการภวนิทเทส    ๔. อิทธิปาทนทิเทส 
 

๖. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสท่ีเป็นคาถาน้ัน มีกี่บท? และอินทริยนิทเทสท่ีแสดงได ้
มีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง ? 49ส 

๖. ก. อินทริยนิทเทส ท่ีแสดงในเตรสมนยนิทเทสน้ัน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบา้ง ?53ส 

ตอบ  ก. บทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเตรสมนยนิทเทสที่เป็นคาถา  มี  ๒๒ บท 
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และอินทริยนทิเทส  ที่แสดงได้  มี  ๓  นิทเทส คือ 
๑. อิตถินทริยนิทเทส ๒. ปุริสินทรยินิทเทส ๓. ชีวิตินทริยนทิเทส 

 

๖. ข. ปฏิจจสมุปบาทท่ีแสดงในเตรสมนยนิทเทสน้ัน บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์จิต ๘๙  โดยความเป็นขันธ์ 
อายตนะ ธาตุต่างกันน้ัน มีกี่นิทเทส คือนิทเทสอะไรบ้าง ? 48ส 

ตอบ  ข. ปฏิจจสมุปบาทที่แสดงในเตรสมนยนิทเทสนั้นบทนิทเทสที่นับสงเคราะห์  โดยความเป็น ขันธ์ อายตนะ  
ธาตุต่างกันนั้นมี ๖ นิทเทสคือ  ๑. นามรูปนิทเทส ๒. เอกโวการภวนิทเทส ๓. อสัญญีภวนิทเทส   

๔. ชาตินิทเทส ๕. ชรานิทเทส ๖. มรณนิทเทส 
 

๖. ๖. ก. ในเตรสมนยนิทเทสท่ีเป็นอัพภันตรมาติกาน้ัน บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์จติ ๘๙ โดยความเป็น 
ขันธ์ อายตนะ ธาตุตา่งกัน มีกี่นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบ้าง? 51, 52  

๖. ก. ในอัพภันตรมาตกิา ท่ีแสดงในเตรสมนยนิทเทส บทนิทเทสท่ีนับสงเคราะห์ จิต ๘๙ มกีี่นิทเทส คือ
นิทเทสอะไรบา้ง ? 52 

๖. ก.อัพภันตรมาติกาท่ีนับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒  ตามเตรสมนยนิทเทส มีกี่นิทเทส คืออะไรบ้าง ? 49 

ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่นับสงเคราะห์จิต ๘๙  ตามเตรสมนยนิทเทส มี ๑๒  นิทเทสคือ 
๑. รูปักขันธนิทเทส    ๒. ธัมมายตนนิทเทส   ๓. ธัมมธาตุนิทเทส    ๔. อิตถินทริยนิทเทส 
๕. ปุริสินทริยนิทเทส   ๖. ชีวิตินทริยนิทเทส   ๗. นามรูปนิทเทส   ๘. อสัญญีภวนิทเทส 
๙. เอกโวการภวนิทเทส ๑๐. ชาตินิทเทส ๑๑.ชรานิทเทส ๑๒. มรณนิทเทส 

 

๖. ก. บทท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเตรสมนยนิทเทสน้ัน  มกีี่บท ? และอินทริยนิทเทสท่ีแสดงได้ มีกี่
นิทเทส คือ นิทเทสอะไรบา้ง  ? 54    

ตอบ  ก.บทที่พระพทุธองค์ทรงแสดงไว้ในเตรสมนยนทิเทสนั้น  มี  ๑๓๐ บท    
และอินทริยนทิเทสที่แสดงได้  มี  ๓ นทิเทส  คือ   

๑. อิตถินทริยนิทเทส           ๒. ปุริสินทริยนทิเทส           ๓.ชีวิตินทริยนิทเทส 
 

๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวสิัชนา พร้อมค าแปลใน รูปักขันธนิทเทส (เฉพาะสมัปยตุต)์ ตามเตรสมนยนิทเทส ? 54  
ตอบ ข.  แสดงปุจฉาและวิสัชนา พร้อมค าแปลใน  รูปักขนัธนทิเทส  (เฉพาะสัมปยตุต)์   
ปุจฉา.  รูปกฺขนเฺธน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหติา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ   กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ   สมฺปยุตฺตา ? 
รูปขันธ์นี้ นบัสงเคราะห์ จิต ๘๙  โดยความเปน็ รูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  โอฬาริกธาตุ 
๑๐  ธัมมธาตุ ๑  ไม่ได้  /   จิต  ๘๙  เหล่านี้  ประกอบกบั  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร  ? 

วิสัชนา. เต  ธมฺมา   ตีหิ   ขนฺเธหิ   สมฺปยุตตฺา   เอเกนายตเนน   เอกาย   ธาตุยา   เกหิจิ   สมฺปยตฺุตา. 
จิต  ๘๙  เหล่านี้  ประกอบกับ  ขนัธ์ ๓  คือ  เวทนาขันธ์    สัญญาขันธ์    สังขารขันธ์   
และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  เจตสิก  ๕๒ 

 

๖. ข. จงแสดง ปุจฉาและวิสัชนาพร้อมค าแปลใน ธัมมายตนนิทเทส เฉพาะ (ภาษาไทยที่เป็น) สมัปยุตต์ ? 
50ส, 54ส  ตามเตรสมนยนิทเทส ? 53 

๖. จงแปลค าปุจฉาดังต่อไปน้ี (ไมต่้องวิสัชนา) ? 44ส, 55ส 
ปุ. ธมมฺธาตุยา เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตสุงฺคเหน อสงฺคหิตา   
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เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหิู  สมฺปยุตตฺา ? 44ส(1/3), 55ส(2/3)  
ตอบ ข. แสดง ปุจฉาและวิสัชนาพร้อมค าแปลใน ธัมมายตนนิทเทส  เฉพาะสัมปยุตต์  ตามเตรสมนยนทิเทส   
ปุจฉา  ธมฺมายตเนน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหติา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา    

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ   กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ   สมฺปยุตฺตา  ? 
แปล    ธัมมายตนะนี้  นบัสงเคราะห์ จิต  ๘๙ โดยความเปน็ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ธัม
มายตนะ ธัมมธาตุ ไม่ได้   จิต  ๘๙  เหล่านี้  ประกอบกบั  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร  ? 

วิสัชนา เต ธมฺมา  ตหีิ ขนฺเธหิ  สมฺปยุตตฺา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา ฯ 
แปล    จิต ๘๙  เหล่านี้ ประกอบกับ ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  

และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  เจตสิก  ๕๒ 
 

๖. ข จงแสดงปุจฉาและวสิัชนา พร้อมค าแปลใน ชีวตินิทริยนิทเทส (เฉพาะวิปปยุตต์) ตามเตรสมนยนิเทส ? 55 

ตอบ ข. แสดง ปุจฉา และ วิสัชนา พร้อมค าแปล  ใน ชีวิตินทริยนิทเทส  (เฉพาะวิปปยตุต์)  ตามเตรสมนยนิทเทส    
ปุจฉา.  ชีวิตินทฺฺริเยน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา   
 เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ   กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ   วิปฺปยุตฺตา  ? 
แปล ชีวิตินทรยี์นี้  นบัสงเคราะห์ จิต  ๘๙ โดยความเปน็  รูปขันธ์  สังขารขันธ์   ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  ไม่ได้      
 จิต  ๘๙  เหล่านี้   ไม่ประกอบกับ  ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร   
วิสัชนา. เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูห ิวิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหจิิ วิปฺปยตฺุตา  
แปล จิต  ๘๙  เหล่านี้   ไม่ประกอบกับ  รูปขันธ์    โอฬาริกายตนะ  ๑๐  โอฬาริกธาตุ  ๑๐ 

และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  สุขุมรูป   นิพพาน 
 

๖. จงแปลปุจฉา  และวิสัชนาพร้อมท้ังค าแปล  ในปุจฉาดังต่อไปน้ี 
ปุจฉา อิตฺถินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  

อสงฺคหิตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 44 
ปุจฉา  อิทฺธิปาเทน เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  

อสงฺคหิตา   เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ   ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 44 

ตอบ แปล ป.ุ  อินถินทรีย์นี้  นับสงเคราะห์จิต ๘๙  โดยความเป็นรูปขันธ์  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุไม่ได้   
จิต ๘๙ เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิสัชนา   เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา   
จิต ๘๙ เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์   
และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือเจตสิก ๕๒ 

แปล ปุจฉา อิทธิบาทนี้ นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นสังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มนายตนะ ธัมมายตนะ  
มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ  ไม่ได้  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ ได้เท่าไร 

วิสัชนา   นตฺถิ  ไม่มี 
 

๖. จงแสดงปุจฉาวิสัชนา เฉพาะภาษาบาลีของบทนิทเทส ดังต่อไปน้ี ตามเตรสมนยนิทเทส อิตถินทรียนิท
เทส  อุเปกขาสหคตนิทเทส ? 46 

ตอบ แสดงปุจฉาวิสัชนา เฉพาะภาษาบาลีของบทนิทเทส   ตามเตรสมนยนิทเทส  อิตถินทรียนิทเทส ดังนี้ 
ปุ. อิตฺถินฺทฺริเยน  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา   
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เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
วิ. เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา. 
ปุ. กตีหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
วิ. เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ทสหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา. 

และตามอุเปกขาสหคตนทิเทส  ดงันี ้
ปุ. อุเปกฺขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา   

เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
วิ. นตฺถิ.  /  ไม่มี  
ปุ. กตีหิ  วิปฺปยุตฺตา ? 
วิ. จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา. 
 

ก. จงแสดงเฉพาะค าปุจฉาเป็นภาษาบาลี ในอรูปภวนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส เฉพาะสมัปยุตต์ ? 51ส 

ตอบ  ก.  แสดงเฉพาะค าปจุฉา   เป็นภาษาบาลี  ในอรูปภวนิทเทส  ตามเตรสมนยนทิเทส  เฉพาะสัมปยุตต์   
ปุจฉา อ รูปภเวน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา    

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ   กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ    สมฺปยุตฺตา  ? 
 

๖. จงแปลค าปุจฉาและวิสัชนาเป็นบาลพีร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 52ส  
ปุ. สวติกเฺกหิ ธมฺเมหิ  เย ธมมฺา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมปฺยตฺุตา ? 52ส(1/2) 
ตอบ  แปลปุ. สวิตักกธรรม เหล่านี้ นบัสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเปน็นามขันธ์ ๔  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  
มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ ไม่ได้   โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
วิ. นตฺถิ      ไม่มี 
 

๖. ก. จงแสดง อุเปกขาสหคตปทนิทเทส ตามเตรสมนยนิทเทส (เฉพาะสัมปยุตต์) ? 47ส 

ตอบ ก. ปุจฉา  อุเปกขาสหคเตหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา   
ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา  เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 

แปล      อุเปกขาสหคตธรรมเหล่านี้  นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็น  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  
วิญญาณขันธ์  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  วิญญาณธาตุ ๖  ธัมมธาตุ ๑ (เว้นกายวิญญาณธาตุ) ไม่ได้   
โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านั้น  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ   ได้เท่าไร  

วิสัชนา  นตฺถิ   ไม่มี 
 

๖. จงแปลปุจฉา  และวิสัชนาพร้อมท้ังแปลในค าปุจฉาต่อไปน้ี? 47 
ก. ปุจฉา  อุปาทา ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 
ข. ปุจฉา  กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา  ? 
ตอบ ก. แปล ปุจฉา  อุปาทายรูป ๒๔  นี้ นับสงเคราะห์  จิต ๘๙  โดยความเป็นรูปขันธ์  โอฬาริกายตนะ ๙  

ธัมมายตนะ ๑ (เว้น โผฏฐัพพายตนะ) ไม่ได้,   จิต ๘๙  เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ อายตนะ ธาตุ ได้เท่าไร ? 
วิสัชนา  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  สมฺปยุตฺตา.   
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จิต ๘๙  เหล่านั้น ประกอบกับขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์   
และประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  เจตสิก  ๕๒ 

ข. แปล ปุจฉา  กุสลธรรมเหล่านี้  นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นนามขันธ์ ๔  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  
มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุ  ไม่ได้  /  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านั้น  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
 วิสัชนา  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนฺเธหิ  เอเกนายตเนน  สตฺตหิ  ธาตูหิ  วิปฺปยุตฺตา    

เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหิจิ  วิปฺปยุตฺตา. 
โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านั้น  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือ เจตสิก ๕๒ 

 

๖. จงแปลพร้อมวสิัชนาท้ังบาลีและค าแปลดังต่อไปน้ี ? 50 
ปุจฉา สารมฺมเณหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา 

ธาตุสงฺคเหน อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ  กตี หิ ธาตูหิ สมฺปยุตฺตา ? 
ปุจฉา อิตฺถินทฺริเยน เย ธมฺมา ขนฺธสงฺคเหน อสงฺคหิตา อายตนสงฺคเหน อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน 

อสงฺคหิตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ วิปปยุตฺตา ? 
ตอบ แปลพร้อมวิสัชนาทั้งบาลีและค าแปล 

สารัมมณธรรมเหล่านี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒ โดยความเปน็ นามขันธ์ ๔ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
วิญญาณธาตุ  ๗ ธัมมธาตุ ๑ไม่ได้  /  โอฬาริกรูป  ๑๒ เหล่านี้ ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ ธาตเุท่าไร?  

วิสัชนา นตถฺิ  ไม่มี  
อิตถินทรียน์ี้ นับสงเคราะห์  จิต ๘๙ โดยความเป็น รูปขนัธ ์ธัมมายตนะ ธัมมธาตุไม่ได้  
จิต  ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ?  

วิสัชนา เต ธมฺมา เอเกน ขนฺเธน ทสหายตเนหิ ทสหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยาเกหจิิ วิปฺปยตฺุตา  
จิต ๘๙ เหล่านี้ ไม่ประกอบกบั รูปขันธ ์๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐ โอฬาริธาตุ  ๑๐    
และไม่ประกอบกับ ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ บางส่วน คือ  สุขุมรูป  นิพพาน 

 

๖. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย  นามรูปนิทเทส (สัมปยุตต์)  สารัมมณปทนิทเทส (วิปปยุตต์)  
ตามเตรสมนยนิทเทส ? 48  

ตอบ แสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย  นามรูปนิทเทส (สัมปยุตต์)  ตามเตรสมนยนิทเทส 
ปุ. นามรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวิญญาณเป็นเหตุนี้  นับสงเคราะห์ จิต ๘๙  โดยความเป็น  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญา

ขันธ์  สังขารขันธ์  โอฬาริกายตนะ  ๑๐  ธัมมายตนะ ๑  โอฬาริกธาตุ ๑๐ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้  จิต ๘๙ เหล่านี้  
ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิ. จิต ๘๙ เหล่านี้  ประกอบกับ  ขันธ์ ๓  คือ เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมม
ธาตุ  บางส่วนคือ  เจตสิก  ๕๒ 

แสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทย  สารัมมณปทนิทเทส  (วิปปยุตต)์  ตามเตรสมนยนทิเทส 
ปุ. สารัมมณธรรมเหล่านี้  นับสงเคราะห์  โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นนามขันธ์ ๔ มนายตนะ   ธัมมายตนะ 

วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้ โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านี้  ไม่ประกอบกับนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑ วิญญาณธาตุ ๗   

และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือเจตสิก ๕๒ 
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๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาตามเตรสมนยนิทเทส  ท่ีเป็นภาษาไทย  ในอรูปภวนิทเทส? 52 
๖. ข. จงแสดงอรูปภวนิทเทสตามนัยที่ ๑๓ (เป็นภาษาไทย) ท้ังสมัปยุตต ์ และวิปปยุตต?์ 51   
ตอบ ข. ปุจฉา  อรูปภวะนี้   นับสงเคราะห์โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นนามขันธ์  ๔  มนายตนะ  ธัมมายตนะ  
มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาตุไม่ได้  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  ประกอบกับขนัธ์ อายตนะ  ธาตุ ได้เท่าไร 
วิสัชนา  นตฺถิ  /  ไม่ม ี
ปุจฉา   โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับขนัธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร 
วิสัชนา  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  ไม่ประกอบกบันามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ  ๗   

และไม่ประกอบกับธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน คือเจตสิก ๕๒ 
 

๖. จงแสดง อรูปภวนิทเทส (เฉพาะวิปปยุตต)์, เอกโวการภวนิทเทส (เฉพาะสมัปยุตต)์, ตามเตรสมนยนิท
เทส มาให้สมบูรณ์ ? 43 

ตอบ ปุจฉา  อรูปภเวน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา   
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  วิปฺปยุตฺตา ? 

 อรูปภวะนี้ นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ธัมมายตนะ มโนวิญญาณ
ธาตุ  ธัมมธาตุ ไม่ได้  /  โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิสัชนา เต ธมฺมา จตูหิ ขนฺเธหิ เอเกนายตเนน สตฺตหิ ธาตูหิ วิปฺปยุตฺตา เอเกนายตเนน เอกาย ธาตุยา เกหิจิ วิปฺปยตฺุตา  
โอฬาริกรูป ๑๒  เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗   
และไม่ประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  เจตสิก  ๕๒   

ปุจฉา  เอกโวการภเวน  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหติา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  ธาตุสงคฺเหน  อสงฺคหิตา  
เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตหูิ  สมฺปยุตฺตา ?   เอกโวการภวะนี้  นับสงเคราะห์ จิต  ๘๙  
โดยความเปน็รูปขันธ์  รูปายตนะ  ธัมมายตนะ  รูปธาตุ  ธัมธาตุไม่ได้   
จิต ๘๙  เหล่านี้  ประกอบกบัขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  ตีหิ  ขนเฺธหิ  สมฺปยุตฺตา  เอเกนายตเนน  เอกาย  ธาตุยา  เกหจิิ  สมฺปยตฺุตา   
จิต ๘๙  เหล่านี้  ประกอบกบั  ขันธ์  ๓  คือ  เวทนาขันธ์  สญัญาขันธ์  สังขารขันธ์   
และประกอบกับ  ธัมมายตนะ  ธัมมธาตุ  บางส่วน  คือ  เจตสิก  ๕๒ 

 

๖. ข. จงแสดง ปุ.วิ. พร้อมค าแปล  ใน สรณปทนิทเทส  (เฉพาะสัมปยุตต์)  ตามเตรสมนยนิทเทส? 49 

ตอบ ข. แสดง ปุ.วิ.พร้อมค าแปล  ใน สรณปทนิทเทส  (เฉพาะสัมปยุตต์)  ตามเตรสมนยนิทเทส 
ปุจ. สรเณหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  ขนฺธสงฺคเหน  อสงฺคหิตา  อายตนสงฺคเหน  อสงฺคหิตา ธาตุสงฺคเหน  อสงฺคหิตา   

เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สมฺปยุตฺตา ? 
สรณธรรมเหล่านี้  นับสงเคราะห์ โอฬาริกรูป ๑๒  โดยความเป็นนามขันธ์ ๔  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑  มโน
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ ไม่ได้  /  โอฬาริกรูป ๑๒ เหล่านั้น  ประกอบกับขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. นตฺถิ  ไม่มี 
 

จุทฺทสมนยวิปปฺยตฺุเตนสงฺคหิตาสงฺคหิตปทนิทฺเทส 
๗. ข. จงแสดงคาถา แสดงบทท่ีพระพุทธองค์ไม่ทรงแสดง ในจุททมนยนิทเทส เฉพาะบาลี (ไม่ต้องแปล)? 46 

ตอบ ข. คาถา แสดงบทที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแสดง ในจุททสมนยนิทเทส  ดังนี้  
๑.  ธมฺมายตน   ธมฺมธาตุ อถ  ชีวิต   นามรูปํ 



วิชา : ธาตุกถา  93  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

สฬายตน   ชาติ  ชรามรณ  เทฺว  จ  ติเก  น  ลพฺภเร 
๒.  ป มนฺตเร  สตฺต  จ โคจฺฉเก  ทส  อปรนฺเต 

จุทฺทส  ฉ  จ  มตฺถเก อิจฺเจเต  สตฺต  จตฺตาฬีส  ธมฺมา 
สมุจฺเฉเท  น  ลพฺภนฺติ โมฆปุจฺฉเกน  จ.  

 

๗. ก. อัพภันตรมาติกาท่ีไม่ทรงแสดงในจุททสมนยนิทเทสน้ัน  มีกี่บท  คืออะไรบ้าง ? 44 

ตอบ ก. อัพภันตรมาติกาที่ไม่ทรงแสดงในจุททสมนยนิทเทสนั้นมี ๘ บท  คือ ๑ ธัมมายตนะ  ๒. ธัมมธาตุ  ๓.
ชีวิตินทรีย์  ๔.  นามรูป  ๕. สฬายตนะ  ๖. ชาติ ๗.ชรา  ๘. มรณะ   
 

๗. จงแสดงธรรมท่ีไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปน้ี โสตวิญญาณธาตุนิทเทส, สัททายตนนิทเทส, กัมมภว
นิทเทส, อนิสัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส, อโนฆนิทยปทนิทเทส ? 49 

ตอบ แสดงธรรมที่ไม่ประกอบกับนิทเทสดังต่อไปนี้ 
โสตวิญญาณธาตุนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ  รูป  ๒๘  นิพพาน 
สัททายตนนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์ ๔ หรือจิต  ๘๙  เจตสิก  ๕๒ 
กัมมภวนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  โลกียวิบาก  กริยา  โลกุตตรจิตตุปบาท รูป  ๒๘  นิพพาน 
 หรือ ไม่ประกอบกับ  วิบาก  กริยา  มัคคจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน 
อนิทัสสนสัปปฏิฆปทนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  นามขันธ์ ๔ 
อโนฆนิยปทนิทเทส  ไม่ประกอบกับ  โลกียจิตตุปบาท 

 

๗. จงแสดง กายวิญญาณธาตุนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ และ สารัมมณปทนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ตามจุ
ททสมนยนิทเทส มาโดยละเอียด ? 50  

ตอบ แสดงกายวิญญาณธาตุนิทเทสเฉพาะอสังคหิตะ และสารัมมณปทนิทเทสเฉพาะสังคหิตะ ตามจุททสมนยนิทเทส   
ปุจฉา กายวิญญาณธาตยุา  เย ธมมา วิปฺปยุตฺตา เต  ธมมฺา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  อสงฺคหติา?   
แปล   กายวิญญาณธาตุนี้  ไม่ประกอบกับ  ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาททีเ่หลือ  รูป ๒๘ นิพพาน   

ฉวิญญาณธาตจุิตตปุบาทที่เหลือ  รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา เต  ธมฺมา  น เกหิจิ  ขนเฺธน  น เกหิจิ  อายตเนหิ  เอกาย  ธาตุยา   อสงฺคหิตา  ฯ 
แปล   ฉวิญญาณธาตุจิตตุปบาทที่เหลือ รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้ นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ อย่างใดอยา่ง

หนึ่งไม่มี  แต่นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  กายวิญญาณธาตุ ๑   
ปุจฉา  สารมฺมเณหิ  ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?    
แปล.  สารมัมณธรรมนี ้ไม่ประกอบกับ รูป ๒๘  นิพพาน    

รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์   อายตนะ ธาตุ  เท่าไร ? 
วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา  เอเกน ขนเฺธน  เอกาทสหายตเนหิ  เอกาทสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ฯ 
แปล.  รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วย รูปขันธ์ ๑   

อายตนะ ๑๑  คือ โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธัมมายตนะ ๑   ธาตุ ๑๑ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  ธัมมธาตุ  ๑ 
 

๖. ข. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาเฉพาะภาษาไทยในทุกขสัจจนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทสเฉพาะสังคหิตะ 
? 51ส 

ตอบ  ข.  แสดงปุจฉาและวิสัชนา เฉพาะภาษาไทย ทุกขสจัจนิทเทส  ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหติะ ดังนี้ 
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ปุจฉา ทุกขสัจจนี้ ไม่ประกอบกบั โลกุตตรจติตุปบาท  
โลกุตตรจิตตปุบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ  เท่าไร  ? 

วิสัชนา โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔   อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
ธาตุ ๒  คือ  มโนวิญญาณธาตุ   ธัมมธาตุ . 

 

๗. จงแสดง ทุกขสัจจนิทเทส (สังคหิตะ) โลกียปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 54 
ตอบ แสดง  ทุกขสจัจนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนทิเทส ดังน้ี 
ปุ. ทุกฺขสจเฺจน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา   เต  ธมฺมา  กตหีิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ? 
 ทุกขสัจจะ นี้ ไม่ประกอบกับ โลกุตตรจิตตปุบาท โลกุตตรจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ เท่าไร ? 
วิ. เต   ธมฺมา   จตูหิ   ขนฺเธหิ   ทฺวีหายตเนหิ    ทฺวีหิ   ธาตหูิ    สงฺคหิตา. 
 โลกุตตรจิตตปุบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ธัมมายตนะ  ธาตุ ๒ คือ 

มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาต ุ
แสดง โลกยีปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังน้ี 

ปุ. โลกิเยหิ ธมเฺมหิ  เย ธมฺมา  วิปฺปยตฺุตา  เต ธมฺมา  กตหี ิขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตหูิ  อสงฺคหิตา ? 
โลกียธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ โลกตุตรจติตุปบาท  
โลกุตตรจิตตปุบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ  ธาตุ   เท่าไร ? 

วิ. เต ธมฺมา  เอเกน ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
โลกุตตรจิตตปุบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขนัธ ์๑   โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐ วิญญาณธาตุ ๖  (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ 

 

๖. จงแปลค าปุจฉาและวิสัชนาเป็นบาลพีร้อมท้ังค าแปล  ในค าปุจฉาดังต่อไปน้ี ? 52ส  
ปุ. ผสฺสปจฺจยา เวทนาย  เย ธมมฺา  วิปปฺยุตตฺา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  

อสงฺคหิตา ? 52ส(2/2) 
ตอบ  แปล ป.ุ เวทนาที่เกดิขึ้นโดยอาศยัผัสสะเปน็เหตุนี้  ไม่ประกอบกับ  รูป ๒๘  นิพพาน       

รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้   นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์   อายตนะ   ธาตุ   เท่าไร ? 
วิ.  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  เอเกนายตเนน  สตตฺหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 

รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยนามขันธ์ ๔   มนายตนะ ๑  วิญญาณธาตุ ๗ 
 

๗. จงปุจฉาและวิสัชนา  รูปาวจรปทนิทเทส  ตามจุททสมนยนิทเทส  มาโดยละเอียด ? 45 

ตอบ ปุจฉาและวิสัชนา  รูปาวจรปทนิทเทส ดังนี้  
ปุจฉา รูปาวจเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตตฺา  เต   ธมฺมา  กตีหิ   ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ   ธาตูหิ   สงฺคหิตา  ? 

รูปาวจรธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกบั กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นพิพาน  
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา  ปญฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  อฏฺ ารสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจติตุปบาท รูป ๒๘  นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานที่นบัสงเคราะห์ โดยความเป็น
ขันธ์เสียแล้ว  นบัสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘   

ปุจฉา  กตีหิ   อสงฺคหติา ? 



วิชา : ธาตุกถา  95  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี ้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ 
เท่าไร ? 

วิสัชนา เต  ธมฺมา  น  เกหจิิ  ขนฺเธหิ  น  เกหจิิ  อายตเนหิ  น  กาหิจิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตรจติตุปบาท รูป ๒๘  นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ ธาตุ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มี. 

 

๗. จงแสดง ปัญจโวการภวนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ กามาวจรปทนิทเทส เฉพาะอสังคหิตะ ตามจุททสมนย
นิทเทส ? 53 มาโดยละเอียด ? 47 

๗. ข. จงแสดง ปัญจโวการภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะท่ีเป็นภาษาไทย ? 44 
ตอบ ปัญจโวการภวนิทเทส 
ปุจฉา.  ปญฺจโวการภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนเฺธหิ กตีหายตเนหิ กตหีิ ธาตูหิ สงฺคหิตา  ? 
แปล     ปัญจโวการภวะนี ้ ไม่ประกอบกับ  จตุโวการภวะ  กุสล – อกุสล – กริยา – ผลจิตตุปบาท 

จตุโวการภวะ กุสล–อกุสล–กริยา–ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นบัสงเคราะห์ไดด้้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา. เต  ธมฺมา  จตหูิ  ขนเฺธหิ  ทวีหายตเนหิ  ตหีิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา . 
แปล      จตุโวการภวะ กุสล–อกุสล–กริยา–ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔   

อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑    ธาตุ ๓ คือ มโนธาตุ ๑  มโนวิญญาณธาตุ ๑  ธัมมธาตุ  ๑ 
กามาวจรปทนิทเทส 

ปุจฉา.   กามาวจเรหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 
แปล      กามาวจรธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  รูปาวจรจติ  อรูปาวจรจิต  โลกุตตรจิตตุปบาท   

รูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิต  โลกุตตรจิตตุปบาทเหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย ขันธ์  อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิสัชนา. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนเฺธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตูหิ   อสงฺคหิตา  . 
แปล      รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตตุปบาทเหลา่นี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วย  รูปขันธ์ ๑   

โอฬาริกายตนะ ๑๐    ธาตุ ๑๖ คือ  โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาตุ ) 
 

๗. จงแสดง กามภวนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะภาษาไทย)  สญัญีภวนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิท
เทส ? 52   

ตอบ แสดง กามภวนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะภาษาไทย) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้   
ปุ. กามภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ จิต เจตสกิ ที่เป็นรูปภวะ อรูปภวะ กุศล - อกุศล - กริยา - ผลจิตตุปบาท 

จิต เจตสิก ทีเ่ปน็รูปภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขนัธ์ อายตนะ 
ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. จิต เจตสิก ที่เปน็รูปภวะ อรูปภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย นามขันธ์ ๔  
อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ  ธัมมายตนะ   
ธาตุ ๕ คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธัมมธาตุ  

แสดง สัญญีภวนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนทิเทส ดังนี ้
ปุ.  สญฺ ภเวน   เย   ธมฺมา   วิปฺปยุตฺตา   เต  ธมฺมา   กตหีิ  ขนฺเธหิ   กตีหายตเนหิ   กตีหิ   ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?  

สัญญีภวะ นี้ ไม่ประกอบกบั เนวสัญญนีาสัญญีภวะ กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท  /  เนวสญัญีนาสญัญีภวะ  
กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไมไ่ด้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 



วิชา : ธาตุกถา  96  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  ปณณฺรสหิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
เนวสัญญีนาสญัญีภวะ  กุศล-อกุศล-กริยา-ผลจิตตุปบาท เหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขนัธ์ ๑   
โอฬาริกายตนะ ๑๐   ธาตุ ๑๕  คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  ปัญจวิญญาณธาตุ ๕ 

 

๗. จงแสดง กามภวนิทเทส, อัปปัจจยปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส? (เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย)? 43 

ตอบ กามภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะที่เป็นภาษาไทย)    

อัปปัจจยปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะที่เปน็ภาษาไทย) 
ป.ุ อัปปัจจยธรรมนี้  ไม่ประกอบกับจติ ๘๙  เจตสกิ ๕๒  จิต  ๘๙  เจตสิก ๕๒  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  ขันธ์  

อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. จิต ๘๙ เจตสิก  ๕๒  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒ คือ มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑  

ธาตุ ๘  คือ วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑ 
 

๖. ข. จงแสดงปุจฉา และวิสัชนา ภาษาไทย ปริเทวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส เฉพาะสังคหิตะ ? 49ส 

ตอบ  ข. ปุ. ปริเทวะ นี้ ไม่ประกอบกับ นามขันธ์ ๔   
นามขันธ์ ๔  เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ.  นามขันธ์ ๔ เหล่านั้น  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์ ๔   อายตนะ ๒  คือ  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑   
ธาตุ ๘  คือ  วิญญาณธาตุ ๗  ธัมมธาตุ ๑. 

 

๖. จงแปลค าปัจฉาดังต่อไปน้ี (ไมต่้องวิสัชนา) ? 55ส  
ปุ. เจตนาย เย ธมมฺา วปิฺปยุตตฺา เต ธมมฺา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ? 55ส(3/3) 

แปล ปุ. เจตนา นี้  ไม่ประกอบกับ  รูป ๒๘ นิพพาน  รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ ์ 
อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
 

๗. จงแสดงปุจฉา วิสัชนา ท้ังบาลีและภาษาไทย เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส 
(เฉพาะอสังคหิตะ) ? สวิตักกปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ? 48  

ตอบ เนวสัญญีนาสัญญีภวนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะอสังคหิตะ) 
ปุจฉา  เนวสญฺ  ีนาสญฺ  ีภเวน เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา ?   

เนวสัญญีนาสัญญีภวนี้ ไม่ประกอบกับ สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุศล อกุศล กริยา ผลจิตตุปบาท ติชรูป  
นิพพาน  /  สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุศล อกุศล กริยา ผลจิตตุปบาท ติชรูป  นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์
ไม่ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิสัชนา เต ธมฺมา น เกหิจิ ขนฺเธหิ น เกหิจิ อายตเนหิ น กาหิจิ ธาตูหิ อสงฺคหิตา สัญญีภวะ อสัญญีภวะ กุศล อกุศล 
กริยา ผลจิตตุปบาท ติชรูป นิพพานเหล่านี้ นับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มี 

สวิตกักปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) 
ปุจฉา สวิตกฺเกหิ  ธมฺเมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?  

สวิตักกธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกับ ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตฺถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุป
บาท หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท) รูป ๒๘ นิพพาน 

 ทวิปัญจวิญญาณ - ทุติยฌาน ตติยฌาน  จตุตถฌาน  ปัญจมฌานจิตตุปบาท  หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท) รูป 
๒๘  นิพพานเหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 



วิชา : ธาตุกถา  97  มชัฌิมอาภิธรรมิกะเอก 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  เปตฺวา  ปญฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา   
ทวิปัญจวิญญาณ-ทุติยฌาน-ตติยฌาน-จตุตถฌาน-ปัญจมฌานจิตตุปบาท หรือ (อวิตักกจิตตุปบาท) รูป ๒๘  
นิพพานเหล่านี้  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕ 
อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนธาตุ)  ธัมมธาตุ ๑ 

 

๖. ข. จงแสดง สวิจารปทนิทเทส ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ? 47ส 

ตอบ  ข. ปุจฉา  สวิจาเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตีหายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ?  
แปล    สวิจารธรรมเหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  อวิจารจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน 

อวิจารจิตตุปบาท  รูป  ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์   อายตนะ  ธาตุ  ได้เท่าไร   
วิสัชนา เต  ธมฺมา  อสงฺขต    ขนฺธโต   ถเปตฺวา  ปญฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตูหิ  สงฺคหิตา 
แปล    อวิจารจิตตุปบาท  รูป ๒๘  นิพพาน  เหล่านี้  ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์  โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว  

นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  ๕  อายตนะ  ๑๒  ธาตุ  ๑๗ (เว้นมโนธาตุ) 
 

๗. จงแสดงอุปปัตติภวนิทเทส (สังคหิตะ)  ปรามฏัฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 55 

ตอบ แสดง อุปปตัติภวนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี ้
ปุ. อุปปตฺติภเวน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนเฺธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงคฺหิตา ? 
 อุปปัตติภวะ นี้ ไม่ประกอบกับ  กศุล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท 
 กุศล – อกุศล – กริยา  - ผลจิตตุปบาท  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  ทวีหายตเนหิ  ตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหติา. 
 กุศล – อกุศล – กริยา – ผลจิตตุปบาท  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วยนามขันธ์ ๔  อายตนะ ๒  คือ   
 มนายตนะ  อัมมายตนะ  ธาตุ ๓  คือ มโนธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  ธัมมธาต ุ
 แสดง  ปรามัฏฐปทนเิทส  (อสังคหิตะ) ตามจทุทสมนยนทิเทส ดังนี ้

ปรามฏัฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส 
ปุ. ปรามฏฺเ หิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ ธาตูหิ  อสงฺคหติา? 
 ปรามัฏฐธรรม  เหล่านี้  ไม่ประกอบกับ  โลกุตตรจิตตปุบาท  โลกุตตรจิตตุปบาท  เหล่านีน้ับสงเคราะห์ไม่ได้ ด้วย

ขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 
วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
 โลกุตตรจิตปุบาท  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑  โอฬาริกายตนะ ๑๐  ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  

วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ 
 

๗. ก. จงแสดงสติปัฏฐานนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ ภาษาไทย ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 46 
ตอบ ก. แสดงสติปัฏฐานนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ ภาษาไทย ) ตามจุททสมนยนิทเทส ดังนี้ 
ปุ. สติปัฏฐานนี้ ไม่ประกอบกับโลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน  

โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 
วิ. โลกียจิตตุปบาท รูป ๒๘ นิพพาน เหล่านั้น ยกเว้นนิพพานที่นับสงเคราะห์โดยความเป็นขันธ์เสียแล้ว นับสงเคราะห์

ได้ด้วย ขันธ์ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาตุ ๑๘ 
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๗. จงแสดงปุจฉาและวิสัชนาท้ังบาลีและภาษาไทย อธิโมกขนิทเทส (สังคหิตะ) อสังกิสฏิฐปทนิทเทส 
(อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส ? 51 

ตอบ อธิโมกขนิทเทส (สังคหิตะ) ตามจุททสมนยนิทเทส 
ปุ. อธิโมกฺเขน  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตีหิ  ธาตูหิ  สงฺคหติา ? 

อธิโมกข์นี้ ไม่ประกอบกับ ทวปิัญจวิญญาณ  วิจิกจิฉาสัมปยุตตจิตตุปบาท รูป นิพพาน  
ทวิปัญจวิญญาณวิจิกจิฉาสัมปยุตตจิตตปุบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วย ขันธ์ อายตนะ ธาตุ เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  อสงฺขต   ขนฺธโต  ฐเปตฺวา  ปญฺจหิ  ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  สตฺตรสหิ  ธาตหูิ   สงฺคหิตา. 
ทวิปัญจวิญญาณ-วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตปุบาท รูป นิพพาน เหล่านี้ ยกเว้นนิพพานทีน่ับสงเคราะห์โดยความเปน็
ขันธ์เสียแล้ว นบัสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ ๕    อายตนะ ๑๒   
ธาตุ ๑๗ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนธาตุ)  ธัมมธาตุ ๑ 

อสังกิสฏิฐปทนิทเทส (อสังคหิตะ) ตามจุททสมนยนทิเทส 
ปุ. อสงฺกิลิฏฺเ หิ  ธมเฺมหิ  เย  ธมฺมา  วิปฺปยุตตฺา  เต  ธมฺมา  กตีหิ  ขนฺเธหิ  กตีหายตเนหิ  กตหีิ  ธาตูหิ   อสงฺคหิตา ? 

อสังกิลิฏฐธรรม เหล่านี้ ไม่ประกอบกับ อกศุลจิตตปุบาท  
อกุศลจิตตุปบาท เหล่านี้  นบัสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์  อายตนะ  ธาตุ  เท่าไร ? 

วิ. เต  ธมฺมา  เอเกน  ขนฺเธน  ทสหายตเนหิ  โสฬสหิ  ธาตหูิ  อสงฺคหิตา. 
อกุศลจิตตุปบาท  เหล่านี้  นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยรูปขันธ์ ๑   โอฬาริกายตนะ ๑๐   
ธาตุ ๑๖ คือ โอฬาริกธาตุ ๑๐  วิญญาณธาตุ ๖ (เว้นมโนวิญญาณธาต)ุ 

 

๖. จงปุจฉาและวิสัชนาใน  กุสลปทนิทเทส  เฉพาะบาลี  ตามจุททสมนยนิทเทส ? 45ส  
ตอบ ปุจฉา กุสเลหิ ธมฺเมหิ  เย ธมฺมา  วิปฺปยุตฺตา  เต ธมฺมา  กตีหิ ขนฺเธหิ  กตหีายตเนหิ  กตีหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา ?   
วิสัชนา  เต ธมฺมา  อสงฺขต  ขนฺธโต ถเปตฺวา  ปญฺจหิ ขนฺเธหิ  ทฺวาทสหายตเนหิ  อฏฺ ารสหิ ธาตูหิ  สงฺคหิตา. 
ปุจฉา     กตีหิ  อสงฺคหิตา ? 
วิสัชนา  น  เกหจิิ ขนฺเธหิ  น  เกหจิิ  อายตเนหิ  น  กาหจิิ  ธาตูหิ  อสงฺคหิตา. 
 

๖. ข. จงแสดงอนุตรปทนิทเทส   ตามจุททสมนยนิทเทส (เฉพาะสังคหิตะ) ?53ส 

ตอบ  ข. ปุจฉา อนุตฺตเรหิ ธมฺเมหิ เย ธมฺมา วิปฺปยุตฺตา เต ธมฺมา กตีหิ ขนฺเธหิ กตหีายตเนหิ กตีหิ ธาตูหิ สงฺคหิตา ? 
อนุตตรธรรมเหล่านี้ ไม่ประกอบกบั โลกียจติตุปบาท   
โลกียจิตตปุบาทเหล่านี้ นับสงเคราะห์ได้ด้วยขันธ์ อายตนะ  ธาตุเท่าไร ? 

วิสัชนา  เต  ธมฺมา  จตูหิ  ขนเฺธหิ  กตีหายตเนหิ  อฏฺ หิธาตูหิ  สงฺคหิตา 
โลกียจิตตตุปบาทเหล่านี้  นับสงเคราะห์ได้ด้วย  นามขันธ์  ๔   
อายตนะ ๒  คือ  มนายตนะ ๑  ธัมมายตนะ ๑    ธาตุ ๘ คอื  วิญญาณธาตุ  ๗  ธัมมธาตุ ๑ 
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