พระอภิธรรมปฎก
เลม ๑
ธรรมสังคณีปกรณ
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
มาติกา
ติกมาติกา ๒๒ ติกะ
[๑]
๑. กุสลติกะ
กุสลา ธมฺมา
ธรรมเปนกุศล
อกุสลา ธมฺมา
ธรรมเปนอกุศล
อพฺยากตา ธมฺมา
ธรรมเปนอัพยากฤต
๒. เวทนาติกะ
สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา
๓. วิปากติกะ
วิปากา ธมฺมา
ธรรมเปนวิบาก
วิปากธมฺมธมฺมา
ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา
ธรรมไมเปนวิบาก และไมเปนเหตุแหงวิบาก
๔. อุปาทินนุปาทานิยติกะ
อุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ
เขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ
ไมเขายึดครองแตเปนอารมณของอุปาทาน
อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวย ตัณหาทิฏฐิ
ไมเขายึดครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน
๕. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะ
สงฺกิลิฏ€สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส
อสงฺกิลิฏ€ สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส
อสงฺกิลิฏ€ าสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส
๖. วิตักกติกะ
สวิตกฺกสวิจารา ธมฺมา
ธรรมมีวิตกมีวจิ าร
อวิตกฺกวิจารมตฺตา ธมฺมา
ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร
อวิตกฺกาวิจารา ธมฺมา
ธรรมไมมวี ิตกไมมีวิจาร
๗. ปติติกะ

ปติสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยปติ
สุขสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา
๘. ทัสสนติกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺพา
ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓
ธมฺมา
ไมประหาณ
๙. ทัสสนเหตุกติกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและ
ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
มรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
๑๐. อาจยคามิติกะ
อาจยคามิโน ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ
อปจยคามิโน ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน
เนวาจยคามิโน นาปจยคามิโน ธมฺมา
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุ
ใหถึงนิพพาน
๑๑. เสกขติกะ
เสกฺขา ธมฺมา
ธรรมเปนของเสกขบุคคล
อเสกฺขา ธมฺมา
ธรรมเปนของอเสกขบุคคล
เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา
ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของ
อเสกขบุคคล
๑๒. ปริตตติกะ
ปริตฺตา ธมฺมา
ธรรมเปนปริตตะ
มหคฺคตา ธมฺมา
ธรรมเปนมหัคคตะ
อปฺปมาณา ธมฺมา
ธรรมเปนอัปปมาณะ
๑๓. ปริตตารัมมณติกะ
ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ
มหคฺคตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ
อปฺปมาณารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ
๑๔. หีนติกะ
หีนา ธมฺมา
ธรรมทราม
มชฺฌิมา ธมฺมา
ธรรมปานกลาง

ปณีตา ธมฺมา

ธรรมประณีต

๑๕. มิจฉัตตติกะ
มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา
ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน
สมฺมตฺตนิยตา ธมฺมา
ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน
อนิยตา ธมฺมา
ธรรมใหผลไมแนนอน
๑๖. มัคคารัมมณติกะ
มคฺคารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีมรรคเปนอารมณ
มคฺคเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีเหตุคือมรรค
มคฺคาธิปติโน ธมฺมา
ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี
๑๗. อุปปนนติกะ
อุปฺปนฺนา ธมฺมา
ธรรมเกิดขึ้นแลว
อนุปฺปนฺนา ธมฺมา
ธรรมยังไมเกิดขึ้น
อุปฺปาทิโน ธมฺมา
ธรรมจักเกิดขึ้น
๑๘. อตีตติกะ
อตีตา ธมฺมา
ธรรมเปนอดีต
อนาคตา ธมฺมา
ธรรมเปนอนาคต
ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา
ธรรมเปนปจจุบัน
๑๙. อตีตารัมมณติกะ
อตีตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนอดีต
อนาคตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนอนาคต
ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน
๒๐. อัชฌัตตติกะ
อชฺฌตฺตา ธมฺมา
ธรรมเปนภายใน
พหิทฺธา ธมฺมา
ธรรมเปนภายนอก
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา
ธรรมเปนทั้งภายในและภายนอก
๒๑. อัชฌัตตารัมมณติกะ
อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนภายใน
พหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก
อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก
๒๒. สนิทัสสนติกะ
สนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
ธรรมที่เห็นไดและกระทบได
อนิทสฺสนสปฺปฏิฆา ธมฺมา
ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได
อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา
ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได
ติกมาติกา ๒๒ ติกะ จบ

---------ทุกมาติกา ๑๔๒ ทุกะ
อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ
เหตุโคจฉกะ
หมวดที่ ๑ มี ๖ ทุกะ คือ
[๒]
๑. เหตุทุกะ
เหตู ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุ
นเหตู ธมฺมา
ธรรมไมเปนเหตุ
๒. สเหตุทุกะ
สเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีเหตุ
อเหตุกา ธมฺมา
ธรรมไมมีเหตุ
๓. เหตุสัมปยุตตทุกะ
เหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ
เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากเหตุ
๔. เหตุสเหตุกทุกะ
เหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ
ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ
สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู
ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ
๕. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
เหตู เจว ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ
เหตุสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา น จ เหตู
ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ
๖. นเหตุสเหตุกทุกะ
น เหตู โข ปน ธมฺมา สเหตุกาป
ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ
(น เหตู โข ปน ธมฺมา) อเหตุกาป
ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ
จูฬันตรทุกะ
หมวดที่ ๒ มี ๗ ทุกะ คือ
[๓]
๗-๑. สัปปจจยทุกะ
สปฺปจฺจยา ธมฺมา
ธรรมมีปจจัย
อปฺปจฺจยา ธมฺมา
ธรรมไมมีปจจัย
๘-๒. สังขตทุกะ
สงฺขตา ธมฺมา
ธรรมเปนสังขตะ
อสงฺขตา ธมฺมา
ธรรมเปนอสังขตะ
๙-๓. สนิทัสสนทุกะ
สนิทสฺสนา ธมฺมา
ธรรมที่เห็นได
อนิทสฺสนา ธมฺมา
ธรรมที่เห็นไมได

๑๐-๔. สัปปฏิฆทุกะ
สปฺปฏิฆา ธมฺมา
ธรรมที่กระทบได
อปฺปฏิฆา ธมฺมา
ธรรมที่กระทบไมได
๑๑-๕. รูปทุกะ
รูปโน ธมฺมา
ธรรมเปนรูป
อรูปโน ธมฺมา
ธรรมไมเปนรูป
๑๒-๖. โลกิยทุกะ
โลกิยา ธมฺมา
ธรรมเปนโลกิยะ
โลกุตฺตรา ธมฺมา
ธรรมเปนโลกุตตระ
๑๓-๗. เกนจิวิญเญยยทุกะ
เกนจิ วิ ฺเ ยฺยา ธมฺมา
ธรรมที่จิตบางอยางรูได
เกนจิ น วิ ฺเ ยฺยา ธมฺมา
ธรรมที่จิตบางอยางรูไมได
อาสวโคจฉกะ
หมวดที่ ๓ มี ๖ ทุกะ คือ
[๔]
๑๔-๑. อาสวทุกะ
อาสวา ธมฺมา
ธรรมเปนอาสวะ
โน อาสวา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอาสวะ
๑๕-๒. สาสวทุกะ
สาสวา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของอาสวะ
อนาสวา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ
๑๖-๓. อาสวสัมปยุตตทุกะ
อาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ
๑๗-๔. อาสวสาสวทุกะ
อาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ
ธรรมเปนอาสวะ และเปนอารมณของอาสวะ
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา
ธรรมเปนอารมณของอาสวะ แตไมเปนอาสวะ
๑๘-๕. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
อาสวา เจว ธมฺมา อาสว สมฺปยุตตา จ
ธรรมเปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ แตไมเปนอาสวะ
๑๙-๖. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา สาสวาป
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตเปนอารมณ
ของอาสวะ
(อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปนอารมณ
อนาสวาป
ของอาสวะ

สัญโญชนโคจฉกะ
หมวดที่ ๔ มี ๖ ทุกะ คือ
[๕]
๒๐-๑. สัญโญชนทุกะ
ส ฺโ ชนา ธมฺมา
ธรรมเปนสัญโญชน
โน ส ฺโ ชนา ธมฺมา
ธรรมไมเปนสัญโญชน
๒๑-๒. สัญโญชนิยทุกะ
ส ฺโ ชนิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน
อส ฺโ ชนิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน
๒๒-๓. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ส ฺโ ชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน
ส ฺโ ชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน
๒๓-๔. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะ
ส ฺโ ชนา เจว ธมฺมา ส ฺโ ชนิยา จ
ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของ
สัญโญชน
ส ฺโ ชนิยา เจว ธมฺมา โน จ ส ฺโ ชนา
ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปน
สัญโญชน
๒๔-๕. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะ
ส ฺโ ชนา เจว ธมฺมา
ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน
ส ฺโ ชนสมฺปยุตฺตา จ
ส ฺโ ชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน
จ ส ฺโ ชนา
๒๕-๖. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะ
ส ฺโ ชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณ
ส ฺโ ชนิยาป
ของสัญโญชน
(ส ฺโ ชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณ
อส ฺโ ชนิยาป
ของสัญโญชน
คันถโคจฉกะ
หมวดที่ ๕ มี ๖ ทุกะ คือ
[๖]
๒๖-๑. คันถทุกะ
คนฺถา ธมฺมา
ธรรมเปนคันถะ
โน คนฺถา ธมฺมา
ธรรมไมเปนคันถะ
๒๗-๒. คันถนิยทุกะ
คนฺถนิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของคันถะ
อคนฺถนิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ

๒๘-๓. คันถสัมปยุตตทุกะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ
๒๙-๔. คันถคันถนิยทุกะ
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ
ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ
คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา
ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะ
๓๐-๕. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ
คนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ
จ คนฺถา
๓๑-๖. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ
คนฺถนิยาป
(คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณ
อคนฺถนิยาป
ของคันถะ
โอฆโคจฉกะ
หมวดที่ ๖ มี ๖ ทุกะ คือ
[๗]
๓๒-๑. โอฆทุกะ
โอฆา ธมฺมา
ธรรมเปนโอฆะ
โน โอฆา ธมฺมา
ธรรมไมเปนโอฆะ
๓๓-๒. โอฆนิยทุกะ
โอฆนิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของโอฆะ
อโนฆนิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของโอฆะ
๓๔-๓. โอฆสัมปยุตตทุกะ
โอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ
๓๕-๔. โอฆโอฆนิยทุกกะ
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ
ธรรมเปนโอฆะและเปนอารมณของโอฆะ
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา
ธรรมเปนอารมณของโอฆะแตไมเปนโอฆะ
๓๖-๕. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะ
โอฆา เจว ธมฺมา โอฆสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนโอฆะ และสัมปยุตดวยโอฆะ
โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ
ธรรมสัมปยุตดวยโอฆะ แตไมเปนโอฆะ
โอฆา
๓๗-๖. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะ

โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ แตเปนอารมณของโอฆะ
โอฆนิยาป
(โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ และไมเปนอารมณ
อโนฆนิยาป
ของโอฆะ
โยคโคจฉกะ
หมวดที่ ๗ มี ๖ ทุกะ คือ
[๘]
๓๘-๑. โยคทุกะ
โยคา ธมฺมา
ธรรมเปนโยคะ
โน โยคา ธมฺมา
ธรรมไมเปนโยคะ
๓๙-๒. โยคนิยทุกะ
โยคนิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของโยคะ
อโยคนิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของโยคะ
๔๐-๓. โยคสัมปยุตตทุกะ
โยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ
๔๑-๔. โยคโยคนิยทุกะ
โยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ
ธรรมเปนโยคะ และเปนอารมณของโยคะ
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา
ธรรมเปนอารมณของโยคะ แตไมเปนโยคะ
๔๒-๕. โยคโยคสัมปยุตตทุกะ
โยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนโยคะ และสัมปยุตดวยโยคะ
โยคสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา
ธรรมสัมปยุตดวยโยคะ แตไมเปนโยคะ
๔๓-๖. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะ
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แตเปนอารมณของโยคะ
โยคนิยาป
(โยควิปฺปยุตฺตา โข ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากโยคะ และไมเปนอารมณ
อโยคนิยาป
ของโยคะ
นีวรณโคจฉกะ
หมวดที่ ๘ มี ๖ ทุกะ คือ
[๙]
๔๔-๑. นีวรณทุกะ
นีวรณา ธมฺมา
ธรรมนิวรณ
โน นีวรณา ธมฺมา
ธรรมไมเปนนิวรณ
๔๕-๒. นีวรณิยทุกะ
นีวรณิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของนิวรณ
อนีวรณิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ

๔๖-๓. นีวรณสัมปยุตตทุกะ
นีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ
๔๗-๔. นีวรณนีวรณิยทุกะ
นีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ
ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ
นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา
ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณ
๔๘-๕. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะ
นีวรณา เจว ธมฺมา นิวรณสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ แตไมเปนนิวรณ
๔๙-๖. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะ
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ
นีวรณิยาป
(นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของ
อนีวรณิยาป
นิวรณ
ปรามาสโคจฉกะ
หมวดที่ ๙ มี ๕ ทุกะ คือ
[๑๐]
๕๐-๑. ปรามาสทุกะ
ปรามาสา ธมฺมา
ธรรมเปนปรามาสะ (ทิฏฐิ)
โน ปรามาสา ธมฺมา
ธรรมไมเปนปรามาสะ
๕๑-๒. ปรามัฏฐทุกะ
ปรามฏฐา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ
อปรามฏฐา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ
๕๒-๓. ปรามาสสัมปยุตตทุกะ
ปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ
๕๓-๔. ปรามาสปรามัฏฐทุกะ
ปรามาสา เจว ธมฺมา ปรามฏฐา จ
ธรรมเปนปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ
ปรามฏฐา เจว ธมฺมา โน จ ปรามาสา
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนของ
ปรามาสะ
๕๔-๕. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ แตเปนอารมณ
ปรามฏฐาป
ปรามาสะ
(ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณ
อปรามฏฐาป
ของปรามาสะ

มหันตรทุกะ
หมวดที่ ๑๐ มี ๑๔ ทุกะ คือ
[๑๑]
๕๕-๑. สารัมมณทุกะ
สารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมมีอารมณ
อนารมฺมณา ธมฺมา
ธรรมไมมีอารมณ
๕๖-๒. จิตตทุกะ
จิตฺตา ธมฺมา
ธรรมเปนจิต
โน จิตฺตา ธมฺมา
ธรรมไมเปนจิต
๕๗-๓. เจตสิกทุกะ
เจตสิกา ธมฺมา
ธรรมเปนเจตสิก
อเจตสิกา ธมฺมา
ธรรมไมเปนเจตสิก
๕๘-๔. จิตตสัมปยุตตทุกะ
จิตฺตสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยจิต
จิตฺตวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากจิต
๕๙-๕. จิตตสังสัฏฐทุกะ
จิตฺตสํสฏฐา ธมฺมา
ธรรมเจือกับจิต
จตฺตวิสํสฏฐา ธมฺมา
ธรรมไมเจือกับจิต
๖๐-๖. จิตตสมุฏฐานทุกะ
จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา
ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน
โน จิตฺตสมุฏฐานา ธมฺมา
ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน
๖๑-๗. จิตตสหภูทุกะ
จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
ธรรมเกิดรวมกับจิต
โน จิตฺตสหภุโน ธมฺมา
ธรรมไมเกิดรวมกับจิต
๖๒-๘. จิตตานุปริวัตติทุกะ
จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
ธรรมเกิดคลอยตามจิต
โน จิตฺตานุปริวตฺติโน ธมฺมา
ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต
๖๓-๙. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ
จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา
ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน
โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานา ธมฺมา
ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน
๖๔-๑๐. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ
จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภุโน ธมฺมา
ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดรวม
กับจิต
โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานสหภุโน
ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และ
ธมฺมา
ไมเกิดรวมกับจิต

๖๕-๑๑. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ
จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติโน ธมฺมา
ธรรมเจือกับจิตเปนสมุฏฐานและเกิดคลอยตามจิต
โน จิตฺตสํสฏฐสมุฏฐานานุปริวตฺติ โน
ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และ
ธมฺมา
ไมเกิดคลอยตามจิต
๖๖-๑๒. อัชฌัตติกทุกะ
อชฺฌตฺติกา ธมฺมา
ธรรมเปนภายใน
พาหิรา ธมฺมา
ธรรมเปนภายนอก
๖๗-๑๓. อุปาทาทุกะ
อุปาทา ธมฺมา
ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด
โน อุปาทา ธมฺมา
ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด
๖๘-๑๔. อุปาทินนทุกะ
อุปาทินฺนา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหา ทิฏฐิ
เขายึดครอง
อนุปาทินฺนา ธมฺมา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหา ทิฏฐิ
ไมเขายึดครอง
อุปาทานโคจฉกะ
หมวดที่ ๑๑ มี ๖ ทุกะ คือ
[๑๒]
๖๙-๑. อุปาทานทุกะ
อุปาทานา ธมฺมา
ธรรมเปนอุปาทาน
โน อุปาทานา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอุปาทาน
๗๐-๒. อุปาทานิยทุกะ
อุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน
อนุปาทานิยา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน
๗๑-๓. อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน
๗๒-๔. อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
อุปาทานา เจว ธมฺมา อุปาทานิยา จ
ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน
อุปาทานิยา เจว ธมฺมา โน จ
ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน
อุปาทานา
๗๓-๕. อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
อุปาทานา เจว ธมฺมา อุปาทานธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน
สมฺปยุตฺตา จ
อุปาทานสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน

โน จ อุปาทานา
๗๔-๖. อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุก
อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณ
ธมฺมา อุปาทานิยาป
ของอุปาทาน
(อุปาทานวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปน
อนุปาทานิยาป
อารมณของอุปาทาน
กิเลสโคจฉกะ
หมวดที่ ๑๒ มี ๘ ทุกะ คือ
[๑๓]
๗๕-๑. กิเลสทุกะ
กิเลสา ธมฺมา
ธรรมเปนกิเลส
โน กิเลสา ธมฺมา
ธรรมไมเปนกิเลส
๗๖-๒. สังกิเลสิกทุกะ
สงฺกิเลสิกา ธมฺมา
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส
อสงฺกิเลสิกา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส
๗๗-๓. สังกิลฏิ ฐทุกะ
สงฺกิลิฏฐา ธมฺมา
ธรรมเศราหมอง
อสงฺกิลิฏฐา ธมฺมา
ธรรมไมเศราหมอง
๗๘-๔. กิเลสสัมปยุตตทุกะ
กิเลสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส
กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส
๗๙-๕. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
กิเลสา เจว ธมฺมา สงฺกิเลสิกา จ
ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส
สงฺกิเลสิกา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลส
๘๐-๖. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ
กิเลสา เจว สงฺกิลิฏฐา จ
ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง
สงฺกิลิฏฐา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา
ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส
๘๑-๗. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
กิเลสา เจว ธมฺมา กิเลสสมฺปยุตฺตา จ
ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส
กิเลสสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ กิเลสา
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกิเลส
๘๒-๘. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ
กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของ
สงฺกิเลสิกาป
สังกิเลส
(กิเลสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา)
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของ
อสงฺกิเลสิกาป
สังกิเลส

ปฏฐิทุกะ
หมวดที่ ๑๓ มี ๑๘ ทุกะ คือ
[๑๔]
๘๓-๑. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ
๘๔-๒. ภาวนายปหาตัพพทุกะ
ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
น ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ
๘๕-๓. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ
ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ
น ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะ
ประหาณ
๘๖-๔. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ
ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
น ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ จะ
ประหาณ
๘๗-๕. สวิตักกทุกะ
สวิตกฺกา ธมฺมา
ธรรมมีวิตก
อวิตกฺกา ธมฺมา
ธรรมไมมีวิตก
๘๘-๖. สวิจารทุกะ
สวิจารา ธมฺมา
ธรรมมีวจิ าร
อวิจารา ธมฺมา
ธรรมไมมีวิจาร
๘๙-๗. สัปปติกทุกะ
สปฺปติกา ธมฺมา
ธรรมมีปติ
อปฺปติกา ธมฺมา
ธรรมไมมีปติ
๙๐-๘. ปติสหคตทุกะ
ปติสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยปติ
น ปติสคตา ธมฺมา
ธรรมไมสหรคตดวยปติ
๙๑-๙. สุขสหคตทุกะ
สุขสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา
น สุขสหคตา ธมฺมา
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา
๙๒-๑๐. อุเปกขาสหคตทุกะ
อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา
น อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา
ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา

๙๓-๑๑. กามาวจรทุกะ
กามาวจรา ธมฺมา
ธรรมเปนกามาวจร
น กามาวจรา ธมฺมา
ธรรมไมเปนกามาวจร
๙๔-๑๒. รูปาวจรทุกะ
รูปาวจรา ธมฺมา
ธรรมเปนรูปาวจร
น รูปาวจรา ธมฺมา
ธรรมไมเปนรูปาวจร
๙๕-๑๓. อรูปาวจรทุกะ
อรูปาวจรา ธมฺมา
ธรรมเปนอรูปาวจร
น อรูปาวจรา ธมฺมา
ธรรมไมเปนอรูปาวจร
๙๖-๑๔. ปริยาปนนทุกะ
ปริยาปนฺนา ธมฺมา
ธรรมเปนปริยาปนนะ
อปริยาปนฺนา ธมฺมา
ธรรมเปนอปริยาปนนะ
๙๗-๑๕. นิยยานิกทุกะ
นิยฺยนิกา ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ
อนิยฺยานิกา ธมฺมา
ธรรมไมเปนเหตุนําออกจากสังสารวัฏ
๙๘-๑๖. นิยตทุกะ
นิยตา ธมฺมา
ธรรมใหผลแนนอน
อนิยตา ธมฺมา
ธรรมใหผลไมแนนอน
๙๙-๑๗. สอุตตรทุกะ
สอุตฺตรา ธมฺมา
ธรรมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
อนุตฺตรา ธมฺมา
ธรรมไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
๑๐๐-๑๘. สรณทุกะ
สรณา ธมฺมา
ธรรมเกิดกับกิเลส
อรณา ธมฺมา
ธรรมไมเกิดกับกิเลส
อภิธรรมมาติกา ๑๐๐ ทุกะ จบ
---------สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ
[๑๕]
๑. วิชชาภาคีทุกะ
วิชฺชาภาคิโน ธมฺมา
ธรรมเปนไปในสวนวิชชา
อวิชฺชาภาคิโน ธมฺมา
ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา
๒. วิชชูปมทุกะ
วิชฺชูปมา ธมฺมา
ธรรมเหมือนฟาแลบ
วชิรูปมา ธมฺมา
ธรรมเหมือนฟาผา
๓. พาลทุกะ

พาลา ธมฺมา
ปณฺฑิตา ธมฺมา

ธรรมทําใหเปนพาล
ธรรมทําใหเปนบัณฑิต
๔. กัณหทุกะ

กณฺหา ธมฺมา
สุกฺกา ธมฺมา

ธรรมดํา
ธรรมขาว
๕. ตปนิยทุกะ

ตปนิยา ธมฺมา
ธรรมทําใหเรารอน
อตปนิยา ธมฺมา
ธรรมไมทําใหเรารอน
๖. อธิวจนทุกะ
อธิวจนา ธมฺมา
ธรรมเปนชื่อ
อธิวจนปถา ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนชื่อ
๗. นิรุตติทุกะ
นิรุตฺติ ธมฺมา
ธรรมเปนนิรุตติ
นิรุตฺติปถา ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนนิรุตติ
๘. ปญญัติติทุกะ
ป ฺ ตฺติ ธมฺมา
ธรรมเปนบัญญัติ
ป ฺ ตฺติปถา ธมฺมา
ธรรมเปนเหตุของธรรมเปนบัญญัติ
๙. นามรูปทุกะ
นาม ฺจ
นามธรรม
รูป ฺจ
รูปธรรม
๑๐. อวิชชาทุกะ
อวิชฺชา จ
ความไมรูแจง
ภวตณฺหา จ
ความปรารถนาภพ
๑๑. ภวทิฏฐิทุกะ
ภวทิฏฐิ จ
ความเห็นวาเกิด
วิภวทิฏฐิ จ
ความเห็นวาไมเกิด
๑๒. สัสสตทิฏฐิทุกะ
สสฺสตทิฏฐิ จ
ความเห็นวาเที่ยง
อุจฺเฉททิฏฐิ จ
ความเห็นวาสูญ
๑๓. อันตวาทิฏฐิทุกะ
อนฺตวาทิฏฐิ จ
ความเห็นวามีที่สุด
อนนฺตวาทิฏฐิ จ
ความเห็นวาไมมีที่สุด
๑๔. ปุพพันตานุทิฏฐิทุกะ
ปุพฺพนฺตานุทิฏฐิ จ
ความเห็นปรารภสวนอดีต

อปรนฺตานุทิฏฐิ จ
ความเห็นปรารภสวนอนาคต
๑๕. อหิริกทุกะ
อหิริก ฺจ
ความไมละอาย
อโนตฺตปฺป ฺจ
ความไมเกรงกลัว
๑๖. หิริทุกะ
หิริ จ
ความละอาย
โอตฺตปฺป ฺจ
ความเกรงกลัว
๑๗. โทวจัสสตาทุกะ
โทวจสฺสตา จ
ความเปนผูวายาก
ปาปมิตฺตตา จ
ความเปนผูมีมิตรชั่ว
๑๘. โสวจัสสตาทุกะ
โสวจสฺสตา จ
ความเปนผูวางาย
กลฺยาณมิตฺตตา จ
ความเปนผูมีมิตรดี
๑๙. อาปตติกุสลตาทุกะ
อาปตฺติกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในอาบัติ
อาปตฺติวุฏฐานกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในการออกจากอาบัติ
๒๐. สมาปตติกุสลตาทุกะ
สมาปตฺติกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในสมาบัติ
สมาปตฺติวุฏฐานกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในการออกจากสมาบัติ
๒๑. ธาตุกุสลตาทุกะ
ธาตุกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในธาตุ
มนสิการกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในการพิจารณา
๒๒. อายตนกุสลตาทุกะ
อายตนกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในอายตนะ
ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท
๒๓. ฐานกุสลตาทุกะ
ฐานกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในฐานะ
อฏฐานกุสลตา จ
ความเปนผูฉลาดในอฐานะ
๒๔. อาชชวทุกะ
อาชฺชโว จ
ความซื่อตรง
มทฺทโว จ
ความออนโยน
๒๕. ขันติทุกะ
ขนฺติ จ
ความอดทน
โสรจฺจ ฺ จ
ความสงบเสงี่ยม

๒๖. สาขัลยทุ
สาขลฺย ฺจ
ความเปนผูมีวาจาออนหวาน
ปฏิสนฺถาโร จ
การปฏิสันถาร
๒๗. อินทริยอคุตตทวารตาทุกะ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา จ
ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖
โภชเน อมตฺต ฺ ุตา จ
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร
๒๘. อินทริยคุตตทวารตาทุกะ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา จ
ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖
โภชเน มตฺต ฺ ุตา จ
ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร
๒๙. มุฏฐสัจจทุกะ
มุฏฐสจฺจ ฺจ
ความเปนผูไมมีสติ
อสมฺปช ฺ
ฺจ
ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ
๓๐. สติทุกะ
สติ จ
สติ
สมฺปช ฺ
ฺจ
สัมปชัญญะ
๓๑. ปฏิสังขานพลทุกะ
ปฏิสงฺขานพล ฺจ
กําลังคือการพิจารณา
ภาวนาพล ฺจ
กําลังคือภาวนา
๓๒. สมถฑุกะ
สมโถ จ
สมถะ
วิปสฺสนา จ
วิปสสนา
๓๓. นิมิตตทุกะ
สมถนิมิตฺต ฺจ
นิมิตคือสมถะ
ปคฺคาหนิมิตฺต ฺจ
นิมิตคือความเพียร
๓๔. ปคคาหทุกะ
ปคฺคาโห จ
ความเพียร
อวิกฺเขโป จ
ความไมฟุงซาน
๓๕. วิปตติทุกะ
สีลวิปตฺติ จ
ความวิบัติแหงศีล
ทิฏฐิวิปตฺติ จ
ความวิบัติแหงทิฏฐิ
๓๖. สัมปทาทุกะ
สีลสมฺปทา จ
ความสมบูรณแหงศีล
ทิฏฐิสมฺปทา จ
ความสมบูรณแหงทิฏฐิ
๓๗. วิสุทธิทุกะ

สีลวิสุทฺธิ จ
ทิฏฐิวิสุทฺธิ จ

ความหมดจดแหงศีล
ความหมดจดแหงทิฏฐิ

๓๘. ทิฏฐิวิสุทธิทุกะ
ทิฏฐิวิสุทฺธิ โข ปน
ความหมดจดแหงทิฏฐิ
ยถาทิฏฐิสฺส จ ปธานํ
ความเพียรแหงบุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด
๓๙. สังเวคทุกะ
สํเวโค จ สํเวชนิเยสุ ฐาเนสุ
ความสลดใจในฐานะเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ
สํวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธานํ
ความพยายามโดยแยบคายของบุคคลผูมีความ
สลดใจ
๔๐. อสันตุฏฐตาทุกะ
อสนฺตุฏฐตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ความไมรูจักอิม่ ในกุศลธรรม
อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมึ
ความไมทอถอยในความพยายาม
๔๑. วิชชาทุกะ
วิชฺชา จ
ความรูแจง
วิมุตฺติ จ
ความหลุดพน
๔๒. ขยญาณทุกะ
ขเย าณํ
ญาณในอริยมรรค
อนุปฺปาเท าณํ
ญาณในอริยผล
สุตตันตมาติกา ๔๒ ทุกะ จบ
มาติกา จบ
---------จิตตุปปาทกัณฑ
กุศลธรรม
กามาวจรมหากุศลจิต ๘
จิตดวงที่ ๑
บทภาชนีย
[๑๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส ๑- สัมปยุตดวยญาณ ๒- มีรูปเปนอารมณ หรือ มีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัส
สินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภ อโทสะ
อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ (สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ) กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ

กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
[๑๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะมีในสมัยนั้น.
[๑๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน
ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
@๑. เกิดรวมกับโสมนัสเวทนา ๒. ประกอบดวยปญญา
[๑๙] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัญญามีในสมัยนั้น.
[๒๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา เจตนามีในสมัยนั้น.
[๒๑] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร ๑- มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตมีในสมัยนั้น.
[๒๒] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบสนิท
อยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตกมีในสมัยนั้น.
[๒๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจารมีในสมัยนั้น.
[๒๔] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปติมีในสมัยนั้น.
[๒๕] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุขมีในสมัยนั้น.

[๒๖] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
@๑. ธรรมชาติที่ผองใส
[๒๗] สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรียคือศรัทธา
สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธินทรียมีในสมัยนั้น.
[๒๘] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิรยิ ะ อินทรียคือวิริยะ
วิริยะพละ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิริยินทรียในสมัยนั้น.
[๒๙] สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สตินทรีย
มีในสมัยนั้น.
[๓๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๑] ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวาง คือ ปญญา แสงสวาง
คือ ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม
สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๒] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ อินทรีย คือ มโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๓] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต-

*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบาย เปนสุขอัน เกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๔] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ความเปนอยู ชีวิตินทรียของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรียมีในสมัยนั้น.
[๓๕] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม
ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๓๖] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๓๗] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารถความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย วิรยิ พละ
ความพยายามชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.
[๓๘] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมา
สติ มีในสมัยนั้น
[๓๙] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบสมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.
[๔๐] สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย กําลังคือ
ศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น.

[๔๑] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย กําลังคือ
วิริยะ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้มีชื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๒] สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไม
เลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สติพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๓] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๔] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคิดคน ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
กําลังคือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๕] หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๖] โอตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่เกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โอตัปปพละ มีในสมัยนั้น.
[๔๗] อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด ความไม
กําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโลภะ มีในสมัยนั้น.
[๔๘] อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโทสะ มีในสมัยนั้น.
[๔๙] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
กุศลมูลคือ อโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโมหะ มีในสมัยนั้น.
[๕๐] อนภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด ความไม
กําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อนภิชฌา มีในสมัยนั้น.
[๕๑] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อัพยาปาทะ มีในสมัย
นั้น.
[๕๒] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม ความ
เห็นชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๕๓] หิริ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งนาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา หิริ มีในสมัยนั้น.
[๕๔] โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่เกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๕๕] กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.
[๕๖] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแหง
วิญญาณขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.

[๕๗] กายลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมกระดาง แหงเวทนาขันธ สัญญา
ขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายลหุตา มีในสมัยนั้น.
[๕๘] จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมกระดาง แหงวิญญาณขันธ ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น.
[๕๙] กายมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมกักขฬะ ความไมแข็ง แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๖๐] จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมกักขฬะ ความไมแข็ง แหงวิญญาณขันธ ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๖๑] กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๖๒] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงวิญญาณขันธ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๖๓] กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่คลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๖๔] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่คลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหงวิญญาณขันธ ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น
[๖๕] กายุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๖๖] จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงวิญญาณขันธ ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๖๗] สติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไม
เลื่อนลอย ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สติ มีในสมัยนั้น.

[๖๘] สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น.
[๖๙] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมถะ มีในสมัยนั้น.
[๗๐] วิปสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิปสสนา มีในสมัยนั้น.
[๗๑] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย วิรยิ พละ
สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.
[๗๒] อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.
[๗๓] หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ปทภาชนีย จบ
ปฐมภาณวาร จบ
โกฏฐาสวาร

[๗๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๕
มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ เวทนาขันธ ๑
สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑ มานายตนะ ๑ มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
[๗๕] ขันธ ๔ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ.
เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น.
สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น.
สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สันธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ
สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น.
วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ขันธ ๔ มีในสมัยนั้น.
[๗๖] อายตนะ ๒ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
มนายตนะ ธัมมายตนะ
มนายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนายตนะ มีในสมัยนั้น.
ธัมมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธัมมายตนะ มีในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อายตนะ ๒ มีในสมัยนั้น.
[๗๗] ธาตุ ๒ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มโนวิญญาธาตุ มีในสมัยนั้น.
ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธาตุ ๒ มีในสมัยนั้น.
[๗๘] อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร
ผัสสาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความถูกตอง อาการที่ถูกตอง กิริยาที่ถูกตอง ภาวะที่ถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ผัสสาหาร มีในสมัยนั้น.
มโนสัญเจตนาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มโนสัญเจตนาหาร มีใน
สมัยนั้น.
วิญญาณาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิญญาณาหาร มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อาหาร ๓ มีในสมัยนั้น.
[๗๙] อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสิน*ทรีย ชีวิตินทรีย.
สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรีย คือศรัทธา
สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น.
วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิรยิ ะ
วิริยพละ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิรยิ ินทรีย มีในสมัยนั้น.
สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไม

เลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สตินทรีย มีในสมัยนั้น.
สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ
สัมมาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.
ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น.
มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
โสมนัสสินหรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อินทรีย ๘ มีในสมัยนั้น.
[๘๐] ฌานมีองค ๕ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา
วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
วิตก มีในสมัยนั้น.
วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ

อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปติ มีในสมัยนั้น.
สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุข มีในสมัยนั้น.
เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมนี้ชื่อวา ฌานมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.
[๘๑] มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ.
สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรู
แจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย วิรยิ พละ
ความพยายามชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.
สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย

ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสติ
มีในสมัยนั้น.
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบแหงจิต สมาธินทรีย สมาธิพละ ความ
ตั้งจิตไวชอบ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมนี้ชื่อวา มรรคมีองค ๕ มีในสมัยนั้น.
[๘๒] พละ ๗ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ.
สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย กําลัง
คือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น.
วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย กําลังคือวิรยิ ะ
สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ สัมมาสติ มีในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สติพละ
มีในสมัยนั้น.
สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.
ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลัง
คือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ มีในสมัยนั้น.
หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.
โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่เกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา พละ ๗ มีในสมัยนั้น.
[๘๓] เหตุ ๓ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ.
อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด ความ
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคือความไมโลภ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโลภะ
มีในสมัยนั้น.
อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคือความไมคิดประทุษราย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโทสะ
มีในสมัยนั้น.
อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ กุศลมูลคือ
อโมหะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโมหะ มีในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา เหตุ ๓ มีในสมัยนั้น.
[๘๔] ผัสสะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ อาการที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสส ๑ มีในสมัยนั้น.
[๘๕] เวทนา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
เวทนา ๑ มีในสมัยนั้น.
[๘๖] สัญญา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัญญา ๑ มีในสมัยนั้น.

[๘๗] เจตนา ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เจตนา ๑ มีในสมัยนั้น.
[๘๘] จิต ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต ๑ มีในสมัยนั้น.
[๘๙] เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโต*สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบาย เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
เวทนาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๐] สัญญาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัญญาขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๑] สังขารขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ
จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา
กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา
ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ
วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๒] วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิญญาณขันธ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๓] มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๔] มนินทรีย ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๕] มโนวิญญาณธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
มโนวิญญาณธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๖] ธัมมายตนะ ๑ มีในสมัยนั้นเปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธัมมายตนะ ๑ มีในสมัยนั้น.

[๙๗] ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น.
[๙๘] หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โกฏฐาสวาร จบ
-----------สุญญตวาร
[๙๙] ก็ ธรรม ขันธ อายตนะ ธาตุ อาหาร อินทรีย ฌาน มรรค พละ เหตุ
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ
มนายตนะ มนินทรีย มโนวิญญาณธาตุ ธัมมายตนะ ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๐๐] ธรรม มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ชื่อวา ธรรม มีในสมัยนั้น.
[๑๐๑] ขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ เหลานี้ชื่อวา ขันธมีในสมัยนั้น.
[๑๐๒] อายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
มนายตนะ ธัมมาตนะ เหลานี้ชื่อวา อายตนะ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๓] ธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ ธรรมธาตุ เหลานี้ชื่อวา ธาตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๔] อาหาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณาหาร เหลานี้ชื่อวา อาหาร มีในสมัยนั้น.
[๑๐๕] อินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมมนัสสินทรีย
ชีวิตินทรีย เหลานี้ชื่อวา อินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๑๐๖] ฌาน มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา นี้ชื่อวา ฌาน มีในสมัยนั้น.
[๑๐๗] มรรค มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้ชื่อวา มรรค
มีในสมัยนั้น.
[๑๐๘] พละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ
เหลานี้ชื่อวา พละ มีในสมัยนั้น.
[๑๐๙] เหตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหลานี้ชื่อวา เหตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๐] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๑] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๑๑๒] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๑๑๓] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๑๑๔] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๑๑๕] เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา เวทนาขันธ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๖] สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา สัญญาขันธ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๘] วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา วิญญาณขันธ มีในสมัยนั้น.
[๑๑๙] มนายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา มนายตนะ มีในสมัยนั้น.
[๑๒๐] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๑๒๑] มโนวิญญาณธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน ฯลฯ นี้ชื่อวา มโนวิญญาณธาตุ
มีในสมัยนั้น.
[๑๒๒] ธัมมายตนะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธัมมายตนะ มีในสมัยนั้น.
[๑๒๓] ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ นี้ชื่อวา ธรรมธาตุ มีในสมัยนั้น.
[๑๒๔] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
สุญญตวาร จบ
จิตดวงที่ ๑ จบ
--------------จิตดวงที่ ๒
[๑๒๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหครคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๒ จบ
--------------จิตดวงที่ ๓
[๑๒๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ

มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา
อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา
สติ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๒๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗ ฌานมีองค ๕ มรรค
มีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๒๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ
หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ
สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๓ จบ
--------------จิตดวงที่ ๔
[๑๒๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวะธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๔ จบ
--------------จิตดวงที่ ๕
[๑๓๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ
อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๓๑] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตองในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น
เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ
ธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไม
ทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ ที่ไมทุกขไม
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเบกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณ ที่ไมทุกขไม
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๓๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๔
มรรคมีองค ๕ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ
อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ
กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ
วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๕ จบ
---------จิตดวงที่ ๖
[๑๓๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๖ จบ
---------จิตดวงที่ ๗
[๑๓๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
มนินทรีย อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ
อนภิชฌา อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา
กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่
อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๗ ฌานมีองค ๔
มรรคมีองค ๔ พละ ๖ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๓๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อนภิชฌา
อัพยาปาทะ หิริ โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา
จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา
จิตตุชุกตา สติ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยู
ในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๗ จบ
--------------จิตดวงที่ ๘
[๑๓๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ
มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
จิตดวงที่ ๘ จบ
กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จบ
ทุติยภาณวาร จบ
---------------รูปวาจรกุศล กสิณ ฌาน
จตุกกนัย
[๑๓๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ประกอบดวย วิตก วิจาร มีปติและ
สุขอันเกิดแตวิเวกอยู ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๔๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ จิตถึงความเปนธรรมชาติ ผุดขึ้นดวงเดียว
ไมมีวิตกวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย

มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๑] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมี องค ๓
มรรคมีองค ๔ พละ ๓ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๒] สังขารขันธ มีอยูในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย จึงเปน
ผูเพงโดยอุปบัติ มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยนามกาย พระอริยะทั้งหลาย ยอมกลาว
สรรเสริญบุคคลนั้นวา เปนผูเพงโดยอุปบัติ มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ เพราะฌานใด บรรลุตติยฌาน
นั้น ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต สุข
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัย
เกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา
สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๔๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเปน

อารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทใน
กอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา
เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
อุเบกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๔๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
จตุกกนัย จบ
------------ปญจกนัย
[๑๔๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา
สัญญา เจตนา จิต วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ
ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๑] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๔
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๒] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ นี้ชื่อวา
สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ ภายในผองใส เพราะวิตกวิจารสงบ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๓
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
[๑๕๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณอยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต
สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย
โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๕๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๕๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปน
อารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ เวทนา
สัญญา เจตนา จิต อุเบกขา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๖๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๘ ฌานมีองค ๒
มรรคมีองค ๔ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๑๖๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ ฯลฯ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปญจกนัย จบ
--------------ปฏิปทา ๔
[๑๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม

ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปน สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ*ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณ
เปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขา*ปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ที่มี
ปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
---------------อารมณ ๔
[๑๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.

[๑๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ มีกําลังมาก
มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๔ จบ
-------------แจกฌานอยางละ ๑๖
[๑๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา

มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๑๗๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน

ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๑๖ จบ
----------------------[๑๗๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีอาโปกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีเตโชกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
ที่มีวาโยกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีนีลกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีปตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
ที่มีโลหิตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ ที่มีโอทาตกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
กสิณ ๘ แจกอยางละ ๑๖
------------------------อภิภายตนะ
[๑๗๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม

ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
--------------ปฏิปทา ๔
[๑๗๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.

ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทา*ขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
---------อารมณ ๒
[๑๘๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณ
เล็กนอย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๒ จบ
-----------แจกฌานอยางละ ๘
[๑๘๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน

เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็ก
นอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ
เล็กนอย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้นชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.

ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณเล็กนอย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๘ จบ
----------------[๑๘๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.

ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เล็กนอย มีสีงามหรือสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุ*ทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมนี้ก็แจกอยางละ ๘
--------------------[๑๘๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมบริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ*ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
-----------------ปฏิปทา ๔
[๑๘๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น ทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ปฏิปทา ๔ จบ
-------------อารมณ ๒
[๑๘๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ*ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน มีกําลังนอย
มีอารมณไพบูลย ฯลฯ มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อารมณ ๒ จบ
--------------แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยางหนึ่ง
[๑๘๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ
ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณ*ไพบูลย ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังนอย มีอารมณไพบูลย ฯลฯ

เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา มีกําลังมาก มีอารมณไพบูลย ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
แจกฌานอยางละ ๘ อีกอยาง จบ
---------------------------[๑๘๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญา ในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย มีสีงามหรือมีสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัด*จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่ไพบูลย ทั้งมีสีงามและมีสีไมงาม ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น
บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญจมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมนี้ ก็แจกอยางละ ๘
---------------------[๑๘๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เขียว มีวรรณเขียว เขียวแท มีรัศมีเขียว ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอกที่เหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองแท มีรัศมีเหลือง ฯลฯ เห็นรูปภายนอกที่แดง
มีวรรณแดง แดงแท มีรัศมีแดง ฯลฯ เห็นรูปภายนอกที่ขาว มีวรรณขาว ขาวแท มีรัศมีขาว
ตั้งใจวา จะรูจะเห็นครอบงํารูปนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ*ปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อภิภายตนะแมเหลานี้ ก็แจกอยางละ ๑๖
-------------

วิโมกข ๓
[๑๘๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เปนผูไดฌานมีรูปภายในเปน
อารมณ เห็นรูปทั้งหลาย สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ไมมบี ริกรรมสัญญาในรูปภายใน
เห็นรูปภายนอก สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ ผูกใจอยูในวรรณกสิณวา งาม
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
แมวิโมกข ๓ นี้ ก็แจกอยางละ ๑๖
------------พรหมวิหารฌาน ๔
[๑๙๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ที่สหรคตดวย
เมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย ฯลฯ
บรรลุตติยฌานนั้น ที่สหรคตดวยเมตตา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยเมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ที่สหรคตดวย
เมตตา ไมมีวิตก มีแตวิจาร มีปติและสุขอันเกิดจากสมาธิ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุตติยฌาน ที่สหรคตดวย
เมตตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ เพราะคลายปติไดอีกดวย ฯลฯ
บรรลุจตุตถฌานนั้น ที่สหรคตดวยเมตตา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยกรุณา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานนัน้ ที่สหรคต ดวยกรุณา อยูในสมัยใด ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมญาน ที่สหรคตดวยมุทิตา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน

ฯลฯ บรรลุปฐมญาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌานนัน้ ที่สหรคตดวยมุทิตา อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุจตุตถฌาน ที่สหรคตดวย
อุเบกขา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
พรหมวิหารฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖
-----------------อสุภฌาน ๑๐
[๑๙๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยอุทธุมาตกสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตดวยวินีลกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยวิปุพพกสัญญา
ฯลฯ ที่สหรคตดวยวิจฉิททกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยวิกขายิตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวย
วิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยหตวิกขิตตกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยโลหิตกสัญญา ฯลฯ
ที่สหรคตดวยปุฬุวกสัญญา ฯลฯ ที่สหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อสุภฌานแจกอยางละ ๑๖
รูปาวจรกุศล จบ
-------------อรูปาวจรกุศล
อรูปฌาน ๔
[๑๙๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุ
จตุตถฌาน อันสหรคตตองอากาสานัญจายตนสัญญาสหรคตดวยอุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข
เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น

สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา สหรคตดวย
อุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา สหรคตดวย
อุเบกขา ไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา สหรคต
ดวยอุเบกขาไมมีทุกขไมมีสุข ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อรูปฌาน ๔ แจกอยางละ ๑๖
อรูปาวจรกุศล จบ
--------เตภูมิกกุศลธรรม ๓ ประเภท
กามาวจรกุศล
[๑๙๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นเปนอยางต่ํา ฯลฯ
เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปน
จิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง
ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่าํ ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง
ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง
ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กามาวจรกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ
เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต

ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจาก
ญาณ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง เปนอยางต่ํา
ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
อยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี
อยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี
อยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
กามาวจรกุศล จบ
-----------รูปาวจรกุศล
[๑๙๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ
เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปน
ฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปน
วิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ
เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปน
วิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปน
ฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
รูปาวจรกุศล จบ
----------

อรูปาวจรกุศล
[๑๙๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุ
จตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขและทุกขได
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในกอน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปน
อยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปน
จิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี
ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข ฯลฯ เปนอยางต่ํา ฯลฯ เปนอยางกลาง ฯลฯ เปนอยางประณีต ฯลฯ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนฉันทาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนฉันทาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิริยาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิริยาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนจิตตาธิบดีอยางประณีต ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางต่ํา ฯลฯ
เปนวิมังสาธิบดีอยางกลาง ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดีอยางประณีต อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อรูปาวจรกุศล จบ
-----------โลกุตตรกุศลจิต
มรรคจิตดวงที่ ๑
[๑๙๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปน
ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ประกอบดวยวิตก วิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก อยูในสมัยใด
ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย อนัญญตัญญัส*สามีตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ
หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริ
โอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา
กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา สติ
สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัย
เกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
[๑๙๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง มีในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๑๙๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความ
เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๑๙๙] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๒๐๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๒๐๑] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑร มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๒๐๒] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ สัมมาสังกัปปะ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตก มีในสมัยนั้น.
[๒๐๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๒๐๔] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ปติสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ปติ มีในสมัยนั้น.
[๒๐๕] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณสบายที่เปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุข มีในสมัยนั้น.
[๒๐๖] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
สมาธิสัมโพชฌงค เปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา
มีในสมัยนั้น.
[๒๐๗] สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ ความปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา อินทรียคือศรัทธา

สัทธาพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๐๘] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม
ทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิรยิ ะ วิริยพละ
สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงคอันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๐๙] สตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไม
เลื่อนลอย ความไมลืม สติ อินทรียคือสติ สติพละ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค อันเปน
องคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๐] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๑] ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูจัก ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา อินทรียคือปญญา
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ปญญินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๒] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย
มีในสมัยนั้น.
[๒๑๓] โสมนัสสินทรีย ในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส
กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โสมนัสสินทรีย
มีในสมัยนั้น.
[๒๑๔] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิตของนามธรรมนัน้ ๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๕] อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ความรูแจมแจง
ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง
ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือน
ศัสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป
ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค
อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค เพื่อรูธรรมที่ยังไมเคยรู เพื่อเห็นธรรมที่ยังไมเคยเห็น
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมเคยบรรลุ เพื่อทราบธรรมที่ยังไมเคยทราบ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมเคย
ทําใหแจงนั้นๆ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๑๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา
ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัย สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยั *สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ
มีในสมัยนั้น.
[๒๑๗] สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริชอบ อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่อง
ในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๑๘] สัมมาวาจา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม
ลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุวจีทุจริต ๔ วาจาชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาวาจา มีในสมัยนั้น.
[๒๑๙] สัมมากัมมันตะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม
ลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุกายทุจริต ๓ การงานชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมากัมมันตะ มีในสมัยนั้น.

[๒๒๐] สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การงด การเวน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวน การไมทํา การไมประกอบ การไม
ลวงละเมิด การไมล้ําเขต การกําจัดตนเหตุมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบ อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาอาชีวะ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๑] สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ
ความพยายามชอบ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัมมาวายามะ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๒] สัมมาสติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก กิรยิ าที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัมมาสติ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๓] สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สัมมาสมาธิ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๔] สัทธาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ศรัทธา กิริยาที่เชื่อ กิริยาที่ปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย กําลัง
คือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๕] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย กําลังคือ
ความเพียร สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๖] สติพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สติพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๗] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต

ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิ
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๘] ปญญาพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเปนเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเปนเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
กําลังคือปญญา ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม
สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค มีในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๒๙] หิริพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา หิริพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๐] โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่ไมประกอบอกุศล
บาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โอตตัปปพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๑] อโลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความที่ไมโลภ การไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด ความ
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโลภะ
มีในสมัยนั้น.
[๒๓๒] อโทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมคิดทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโทสะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๓] อโมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือ
ปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ
ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
อโมหะ มีในสมัยนั้น.

[๒๓๔] อนภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด กิริยาที่
ไมกําหนัด ความไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
อนภิชฌา มีในสมัยนั้น.
[๒๓๕] อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ความไมพยาบาท
ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อัพยาปาทะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๖] สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม ความเห็นชอบ
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สัมมาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๗] หิริ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา หิริ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๘] โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่เกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โอตตัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๓๙] กายปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายปสสัทธิ
มีในสมัยนั้น.
[๒๔๐] จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแหงวิญญาณขันธ
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตปสสัทธิ มีในสมัยนั้น.
[๒๔๑] กายลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายลหุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๒] จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น

อันใด นี้ชื่อวา จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๓] กายมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๔] จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา จิตตมุทุตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๕] กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๖] จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงวิญญาณขันธ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตกัมมัญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๗] กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่คลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหงเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๘] จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่คลองแคลว ความคลองแคลว ภาวะที่คลองแคลว แหงวิญญาณขันธ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา จิตตปาคุญญตา มีในสมัยนั้น.
[๒๔๙] กายุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงเวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา กายุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๒๕๐] จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรง กิริยาที่ตรง ความไมคด ความไมโคง ความไมงอ แหงวิญญาณขันธ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิตตุชุกตา มีในสมัยนั้น.
[๒๕๑] สติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมหลงลืม สติ สตินทรีย สติพละ ความระลึกชอบ สติสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สติ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๒] สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย

ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง
คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม
สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัมปชัญญะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๓] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจชอบ
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สมถะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๔] วิปสสนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความ
รูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ
ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญา
เหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจย*สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิปสสนา
มีในสมัยนั้น.
[๒๕๕] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย วิรยิ พละ
สัมมาวายามะ วิริยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด
นี้ ชื่อวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๖] อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นคงแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
สมาธิสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๕๗] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๕๘] ก็ขันธ ๔ อาตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๙ ฌานมีองค ๕ มรรค
มีองค ๘ พละ ๗ เหตุ ๓ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ จิต ๑ เวทนาขันธ ๑
สัญญาขันธ ๑ สังขารขันธ ๑ วิญญาณขันธ ๑ มนายตนะ ๑ มนินทรีย ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑

ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๕๙] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย ปญญินทรีย ชีวิตินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ
วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ หิริพละ โอตตัปปพละ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
อนภิชฌา อัพยาปาทะ สัมมาทิฏฐิ หิริโอตตัปปะ กายปสสัทธิ จิตตปสสัทธิ กายลหุตา
จิตตหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา
กายุชุกตา จิตตุชุกต สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปสสนา ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้
ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
-----------------มหานัย ๒๐
สุทธิกปฏิปทา
[๒๖๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัย
นั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน

เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๖๔] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทา*ขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
สุทธิกปฏิปทา จบ.
---------------สุญญตะ
[๒๖๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
สุญญตะ จบ.
--------------สุญญตมูลกปฏิปทา
[๒๖๖] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.

ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสู
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีอยูในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญ*ตะ ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิด
สุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
สุญญตมูลกปฏิปทา จบ.
-----------อัปปณิหิตะ
[๒๖๗] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อัปปณิหิตะ จบ.
-------------อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา
[๒๖๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน

เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถ*ฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปน
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
อัปปณิหิตมูลกปฏิปทา จบ.
----------[๒๖๙] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญ
อาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจิตเปนโลกุตตระ อันเปน
เครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
มหานัย ๒๐ จบ.
-----------อธิบดี
[๒๗๐] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี
เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตา*ธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ

อวิกเขปะ ฯลฯ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญ
อาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจิตเปนโลกุตตระ ฯลฯ
อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ
เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
อธิบดี จบ
มรรคจิตดวงที่ ๑ จบ
-----------มรรคจิตดวงที่ ๒
[๒๗๑] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน
เพื่อบรรลุภูมิที่ ๒ เพื่อบรรเทากามราคะและพยาบาทใหเบาบางลง สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
มรรคจิตดวงที่ ๒ จบ
-----------มรรคจิตดวงที่ ๓
[๒๗๒] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน
เพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ มีอยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อัญญินทรีย ฯลฯ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ

มรรคจิตดวงที่ ๓ จบ
-----------มรรคจิตดวงที่ ๔
[๒๗๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน
เพื่อบรรลุภูมิที่ ๔ เพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไมใหมีเหลือ
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ
อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล ฯลฯ
[๒๗๔] อัญญินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจยั ธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด
ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส
ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย
ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางเหมือนปญญา ความสวาง
คือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค นับเนื่องในมรรค
เพื่อรูธรรมที่รแู ลว เพื่อเห็นธรรมที่เห็นแลว เพื่อบรรลุธรรมที่บรรลุแลว เพือ่ ทราบธรรมที่ทราบ
แลว เพื่อทําใหแจงซึ่งธรรมที่ทําใหแจงแลว ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อัญญินทรีย มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ นี้ชื่อวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มี
อยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
มรรคจิตดวงที่ ๔ จบ.
โลกุตตรกุศลจิต จบ.
------------อกุศลธรรม
อกุศลจิต ๑๒
---------จิตดวงที่ ๑
ปทภาชนีย
[๒๗๕] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ

สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๒๗๖] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๒๗๗] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน
ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิด
แตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๒๗๘] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๒๗๙] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๒๘๐] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๒๘๑] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบ
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ มิจฉาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตก
มีในสมัยนั้น.
[๒๘๒] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงดูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๒๘๓] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปติ มีใน
สมัยนั้น.
[๒๘๔] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต

สัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุข มีในสมัยนั้น.
[๒๘๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๒๘๖] วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม
ทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิรยิ ะ วิริยพละ
มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิริยนิ ทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๘๗] สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ มิจฉา
สมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๘๘] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโนวิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๘๙] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาที่เสวยอารมณที่สบายเปนสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๙๐] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการสืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๒๙๑] มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอ
สัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น
ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๒] มิจฉาสังกัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบ
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ความดําริผิด ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มิจฉา

สังกัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๓] มิจฉาวายามะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไม
ทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิรยิ ินทรีย วิริยพละ
ความพยายามผิด ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มิจฉาวายามะ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๔] มิจฉาสมาธิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ความตั้งใจผิด
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มิจฉาสมาธิ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๕] วิริยพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม
ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวหนาไปอยางไมทอถอย ความ
ไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย กําลังคือ
วิริยะ มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิริยพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๖] สมาธิพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ มิจฉาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมาธิพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๗] อหิริกพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ไมละอายตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อหิริกพละ มีในสมัยนั้น.
[๒๙๘] อโนตัปปพละ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอ
การประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโนตตัปปพละ มีใน
สมัยนั้น.
[๒๙๙] โลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การโลภ กิรยิ าที่โลภ ความโลภ การกําหนัดนัก กิริยาที่กําหนัดนัก ความกําหนัด
ความเพงเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โลภะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๐] โมหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความ
เปนจริง ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไม
พินิจ ความไมพิจารณา ความไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไม
รูชัด ความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา

อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา โมหะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๑] อภิชฌา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การโลภ กิรยิ าที่โลภ ความโลภ ความกําหนัด กิริยาที่กําหนัด ความกําหนัดนัก
ความเพงเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อภิชฌา มีในสมัยนั้น.
[๓๐๒] มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอ
สัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น
ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มิจฉาทิฏฐิ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๓] อหิริกะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ไมละอายตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อหิริกะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๔] อโนตตัปปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอ
การประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อโนตตัปปะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๕] สมถะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สมถะ มีใน
สมัยนั้น.
[๓๐๖] ปคคาหะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย วิรยิ *พละ มิจฉาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปคคาหะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๗] อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ มิจฉาสมาธิ
ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น.
[๓๐๘] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
[๓๐๙] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๕ มรรค
มีองค ๔ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๑๐] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิริยพละ สมาธิพละ อหิริกพละ
อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ
อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณ*ขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
--------------จิตดวงที่ ๒
[๓๑๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
-------------จิตดวงที่ ๓
[๓๑๒] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ
สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ โอตตัปปพละ โลภะ โมหะ
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีอยูในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๑๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๕ มรรค
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๑๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ โลภะ โมหะ
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ บัคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้น

แมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
--------------จิตดวงที่ ๔
[๓๑๕] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใด เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
---------------จิตดวงที่ ๕
[๓๑๖] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ
อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๑๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ*ธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมทุกข
ไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข

อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๑๘] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค
มีองค ๔ พละ ๕ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๑๙] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปะ
โลภะ โมหะ อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
----------------จิตดวงที่ ๖
[๓๒๐] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
--------------จิตดวงที่ ๗
[๓๒๑] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โลภะ โมหะ
อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๒๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค

มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๒๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ
โลภะ โมหะ อภิชฌา อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่
อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา
สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
-----------------จิตดวงที่ ๘
[๓๒๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากทิฏฐิ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
------------------จิตดวงที่ ๙
[๓๒๕] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียงเปน
อารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ หรือ
ปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
ทุกข เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย โทมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โทสะ โมหะ
พยาปาทะ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๒๖] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน
ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข

อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
ทุกข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ทุกข มีในสมัยนั้น ฯลฯ
โทมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางใจ ความทุกขทางใจ ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกขอันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา โทมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ
โทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาที่
คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไม
แชมชื่นแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โทสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
พยาปาทะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาที่
คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไม
แชมชื่นแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา พยาปาทะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๒๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๒ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๒๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ โทสะ โมหะ
พยาปาทะ อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
----------------จิตดวงที่ ๑๐
[๓๒๙] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยโทมนัส สัมปยุตดวยปฏิฆะ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้นโดยมีการชักจูง ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ

มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
--------------จิตดวงที่ ๑๑
[๓๓๐] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยวิจิกิจฉา มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ วิริยพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ วิจิกิจฉา โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๓๑] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
วิจิกิจฉา มีในสมัยนั้น เปนไฉน
การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิดเห็นไปตางๆ นานา
ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความสงสัย
ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิดพราไป ความไมสามารถ
จะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
วิจิกิจฉา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๓๒] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๔ ฌานมีองค ๔ มรรค
มีองค ๒ พละ ๓ เหตุ ๑ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ หรือนามธรรมที่
อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๓๓] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ วิริยพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ วิจิกิจฉา โมหะ อหิริกะ อโนตตัปปะ
ปคคาหะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
--------------------จิตดวงที่ ๑๒
[๓๓๔] ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลจิต สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยอุทธัจจะ มีรูปเปนอารมณ หรือมีเสียง
เปนอารมณ มีกลิ่นเปนอารมณ มีรสเปนอารมณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ มีธรรมเปนอารมณ
หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร
อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ อุทธัจจะ โมหะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัย
เกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
[๓๓๕] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะมีในสมัยนั้น ฯลฯ
อุทธัจจะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุทธัจจะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๓๖] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ฌานมีองค ๔ มรรค
มีองค ๓ พละ ๔ เหตุ ๑ ผัสสะ ๑ ฯลฯ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล ฯลฯ
[๓๓๗] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย มิจฉาสังกัปปะ
มิจฉาวายามะ มิจฉาสมาธิ วิรยิ พละ สมาธิพละ อหิริกพละ อโนตตัปปพละ อุทธัจจะ โมหะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ สมถะ ปคคาหะ อวิกเขปะ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
อกุศลจิต ๑๒ จบ
-----------อัพยากตธรรม
กามาวจรวิบาก

วิญญาณ ๕ ที่เปนกุศลวิบาก
[๓๓๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
จักขุวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้นเพราะกามาวจร
กุศลกรรมอันไดกระทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
จิต อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๓๙] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๓๔๐] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุ*วิญญาณธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ
ที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๓๔๑] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น.
อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๓๔๒] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงจักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๓๔๓] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนาตยนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๓๔๔] อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.
[๓๔๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๓๔๖] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ จักขุวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๔๗] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข

อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๔๘] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู ชีวิตินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๔๙] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๕๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ จักขุ*วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม
อื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๓๕๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๕๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โสตวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ฆานวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ชิวหาวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
กายวิญญาณอันเปนวิบาก สหรคตดวยสุขเวทนา มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึ้น
เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต สุข เอกัคคตา มนินทรีย สุขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรม
ที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๕๓] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๓๕๔] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุที่สมกัน
ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อัน
เกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๓๕๕] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น

อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๓๕๖] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๓๕๗] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
กายวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๓๕๘] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุข มีในสมัยนั้น.
[๓๕๙] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๓๖๐] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโนวิญญาณ วิญญาณขันธ
กายวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๖๑] สุขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางกาย ความสุขทางกาย ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตกาย
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
สุขินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๖๒] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๖๓] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๖๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
กายวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๓๖๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวน
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.

วิญญาณ ๕ ที่เปนกุศลวิบาก จบ
------------มโนธาตุ เปนกุศลวิบาก
[๓๖๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๖๗] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๓๖๘] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุ
ที่สมกัน ความเสวยอารมณไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณไมทุกขไม
สุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๓๖๙] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๓๗๐] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๓๗๑] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๓๗๒] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตก มีในสมัยนั้น.
[๓๗๓] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๓๗๔] อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข

อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.
[๓๗๕] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๓๗๖] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๗๗] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๗๘] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๗๙] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๘๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๓๘๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
มโนธาตุที่เปนกุศลวิบาก จบ
-------------มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก
สหรคตดวยโสมนัส
[๓๘๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุอันวิบาก สหรคตดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสม
ไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา-

มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๘๓] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่ถูกกระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๓๘๔] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ อันเกิดแตสัมผัสมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความ
เสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิด
แตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๓๘๕] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาจํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๓๘๖] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัย
นั้น อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๓๘๗] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณ*ขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๓๘๘] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิต
แนบสนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตก มีใน
สมัยนั้น.
[๓๘๙] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๓๙๐] ปติ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความอิ่มใจ ความปราโมทย ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความราเริง ความรื่นเริง
ความปลื้มใจ ความตื่นเตน ความที่จิตชื่นชมยินดี ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปติ มีในสมัยนั้น.
[๓๙๑] สุข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแต
เจโตสัมผัส กิรยิ าเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา สุข มีในสมัยนั้น.
[๓๙๒] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?

ความตั้งอยูแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๓๙๓] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๙๔] โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจ ความสุขทางใจ ความเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโต
สัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่สบายเปนสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
โสมนัสสินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๙๕] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยูความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๓๙๖] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๓๙๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ มโน
วิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม
อื่นใด มีอยูในสมัยนั้น.
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๓๙๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้นเปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิด
ขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบากสหรคตดวยโสมนัส จบ
------------------มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบาก
สหรคตดวยอุเบกขา
[๓๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ อันเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะกามาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่ง
สมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.

[๔๐๐] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
[๔๐๑] เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณ
ธาตุที่สมกัน ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่
ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น.
[๔๐๒] สัญญา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การจํา กิริยาที่จํา ความจํา อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สัญญา มีในสมัยนั้น.
[๔๐๓] เจตนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแตสัมผัสแหงมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ใน
สมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เจตนา มีในสมัยนั้น.
[๔๐๔] จิต มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ
มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา จิต มีในสมัยนั้น.
[๔๐๕] วิตก มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรึก ความตรึกอยางแรง ความดําริ ความที่จิตแนบอยูในอารมณ ความที่จิตแนบ
สนิทอยูในอารมณ ความยกจิตขึ้นสูอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิตก มีในสมัยนั้น.
[๔๐๖] วิจาร มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเขาไปพิจารณา ความที่จิตสืบตอ
อารมณ ความที่จิตเพงอารมณ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิจาร มีในสมัยนั้น.
[๔๐๗] อุเบกขา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา อุเบกขา มีในสมัยนั้น.
[๔๐๘] เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น.
[๔๐๙] มนินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
จิต มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ อินทรียคือมโน วิญญาณ
วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา มนินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๔๑๐] อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความสบายทางใจก็ไมใช ความไมสบายทางใจก็ไมใช ความเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข
อันเกิดแตเจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมทุกขไมสุข อันเกิดแตเจโตสัมผัส ในสมัยนั้น

อันใด นี้ชื่อวา อุเปกขินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๔๑๑] ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของนามธรรมนั้นๆ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น.
[๔๑๒] หรือนามธรรมที่องิ อาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๑๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต. ฯลฯ
[๔๑๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
มโนวิญญาณธาตุที่เปนกุศลวิบากสหรคตดวยอุเบกขา จบ
--------------------มหาวิบาก ๘
[๔๑๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุอันเปนวิบาก สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ
ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุต*ดวยญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ
สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการ
ชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง เพราะกามาวจร
กุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๑๖] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล
คือ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
มหาวิบาก ๘ จบ
-----------

รูปาวจรวิบาก
[๔๑๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวี*กสิณเปนอารมณ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลว นั้นแล อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงรูปภูมิ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล บรรลุปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะ
ละสุขและทุกขได ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
รูปาวจรวิบาก จบ
---------อรูปาวจรวิบาก
[๔๑๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการ
ทั้งปวง เพราะความดับไปแหงปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการ ซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุ
จตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได
ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหง
ปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากา*สานัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะ
อรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๑๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะ

โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไม
มีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อัน
เปนวิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตน
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญยตนสัญญา ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละทุกขละสุขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อันเปน
วิบาก เพราะอรูปาวจรกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเขาถึงอรูปภูมิ เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถฌาน
อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ
อันเปนวิบาก เพราะรูปาวจรกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
อรูปาวจรวิบาก จบ.
---------โลกุตตรวิบาก
วิบากแหงมรรคจิตดวงที่ ๑
มหานัย ๒๐
สุทธิกปฏิปทา

[๔๒๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอัน
ไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบากเพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอัน
ไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนัน้ แล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปน
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ ปญญินทรีย ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด

ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้
วิบาก ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญจมฌาน เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ
ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
สุทธิกปฏิปทา จบ
--------สุทธิกสุญญตะ
[๔๒๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว
แลวนั้นแล อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน

ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไว
ไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๒๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไว
แลวนั้นแล อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล
ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ วิบาก ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
สุทธิกสุญญตะ จบ.
----------สุญญตปฏิปทา
[๔๓๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน

เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะเปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัย
นั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตนบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาทันธา*ภิญญา ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิด สุญญตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขา-

*ปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้
กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
สุญญตปฏิปทา จบ.
--------สุทธิกอัปปณิหิตะ
[๔๓๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตตระอันทําไวแลว ไดเจริญไวแลว
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระอันเปนเครื่องออกไปจากโลก นําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม
ฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลว
นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๓๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ
ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ ดังนี้
วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
สุทธิกอัปปณิหิตะ จบ.
----------อัปปณิหิตปฏิปทา
[๔๔๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสู
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปน
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ

ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต
[๔๔๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ
อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตะ เปนทุกขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้
กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ฯลฯ ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปา*ภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ฯลฯ
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิ*ปทาขิปปาภิญญา ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
อัปปณิหิตปฏิปทา จบ.
-----------[๔๔๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญ
สัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ

ฯลฯ เจริญสัจจะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญขันธเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญอาหารเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจิตเปนโลกุตตระ อัน
เปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญ ฯลฯ อันเปน
วิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
มหานัย ๒๐ จบ.
-------[๔๔๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌาน
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌาน
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศล
ฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานั้น ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๔๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ
ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนทุกขา*ปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน เปนสุขา*ปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.

[๔๕๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว
ไดเจริญไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว
ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันได
ทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิด
สุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก

ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌาน
อันเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะฌานอัน
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสู
นิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย
แลว บรรลุปฐมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศล*ฌานอันเปนโลกุตตระ อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลว นั้นแลว อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล
ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๕๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌาน ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปน
สุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุ
ปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก
ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
อัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานอันเปนโลกุตตระอันไดทํา
ไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอนิมิตตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ อันไดทําไว
แลว ไดเจริญไวแลว นั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไว
แลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูใ นสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๓] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูใน
สมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะ
กุศลฌานเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌาน
เปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน ชนิด
สุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปน
โลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีใน
สมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทา*ทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้
กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน

เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุ
ปฐมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ
เปนสุขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ
บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุปญจมฌาน ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี
ดังนี้ วิบาก ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้
กุศล ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ฯลฯ
ชนิดอัปปณิหิตะ เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ กุศล ฯลฯ ชนิดสุญญตะ
เปนสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา เปนฉันทาธิบดี ดังนี้ วิบาก ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๖๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัมมัปปธานเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอิทธิบาทเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอินทรียเปน
โลกุตตระ ฯลฯ เจริญพละเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญโพชฌงคเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสัจจะ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญสมถะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธรรมเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญขันธ
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอายตนะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญธาตุเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญอาหาร
เปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญผัสสะเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเวทนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ
เจริญสัญญาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญเจตนาเปนโลกุตตระ ฯลฯ เจริญจิตเปนโลกุตตระ
อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน เพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องตน สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา เปน
ฉันทาธิบดี ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ ชนิดอนิมิตตะ ฯลฯ ชนิดอัปปณิหิตะ
เปนฉันทาธิบดี ฯลฯ เปนวิริยาธิบดี ฯลฯ เปนจิตตาธิบดี ฯลฯ เปนวิมังสาธิบดี อันเปน
วิบาก เพราะกุศลจิตเปนโลกุตตระอันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด
ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
วิบากแหงมรรคจิตดวงที่ ๑ จบ
-----------------------วิบากแหงมรรคจิตดวงที่ ๒ ดวงที่ ๓ และดวงที่ ๔
[๔๗๐] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?

โยคาวจรบุคคล เจริญฌาณเปนโลกุตตระ อันเปนเครื่องออกไปจากโลกนําไปสูนิพพาน
เพื่อบรรลุภูมิที่ ๒ เพื่อความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ฯลฯ เพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อ
ละกามราคะและพยาบาทไมใหมีเหลือ ฯลฯ เพื่อบรรลุภูมิที่ ๔ เพื่อละรูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไมใหมีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว
บรรลุปฐมฌาน เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย
ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
โยคาวจรบุคคล สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐมฌาน
ชนิดสุญญตะ เปนทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ อันเปนวิบาก เพราะกุศลฌานเปนโลกุตตระ
อันไดทําไวแลว ไดเจริญไวแลวนั้นแล อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญาตาวินทรีย ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๑] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
อัญญาตาวินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความรูทั่ว ความรูชัด กิริยาที่รูชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่รูทั่วถึงแลวนั้นๆ ความวิจัย
ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนด
เฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูช ัด
ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศาตรา ปญญาเหมือน
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือนดวงแกว
ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา อัญญาตาวินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
โลกุตตรวิบาก จบ
-------------อกุศลวิบากอัพยากฤต
[๔๗๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
จักขุวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
โสตวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีเสียงเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ฆานวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีกลิ่นเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
ชิวหาวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรสเปนอารมณเกิดขึ้น ฯลฯ
กายวิญญาณเปนวิบาก สหรคตดวยทุกข มีโผฏฐัพพะเปนอารมณเกิดขึ้น เพราะ

อกุศลกรรมอันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา
จิต ทุกข เอกัคคตา มนินทรีย ทุกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่
อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๓] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น.
เวทนา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย อันเกิดแตสัมผัสแหงกายวิญญาณธาตุที่สมกัน
ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา เวทนา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
ทุกข มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข
อันเกิดแตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา ทุกข มีในสมัยนั้น ฯลฯ
ทุกขินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความไมสบายทางกาย ความทุกขทางกาย ความเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข อันเกิด
แตกายสัมผัส กิริยาเสวยอารมณที่ไมสบายเปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส ในสมัยนั้น อันใด
นี้ชื่อวา ทุกขินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๔] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
กายวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๗๕] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปน
อารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไวแลว
ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย

อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน
สมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๗๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น แมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๗๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ เปนวิบาก สหรคตดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรม
เปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น เพราะอกุศลกรรม อันไดทําไวแลว ไดสั่งสมไว
แลว ในสมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา
มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๘๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิด
ขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๘๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
อกุศลวิบากอัพยากฤต จบ.
-----------------กามาวจรกิริยา
[๔๘๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคตดวย
อุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ใน
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา มนินทรีย
อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูใน

สมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๘๓] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๓ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด
มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๘๔] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา ชีวิตินทรีย หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ
มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๘๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต
ดวยโสมนัส มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ใน
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา วิริยินทรีย
สมาธินทรีย มนินทรีย โสมนัสสินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัย
เกิดขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๘๖] ผัสสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การกระทบ กิริยาที่กระทบ กิริยาที่ถูกตอง ความถูกตอง ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา
ผัสสะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
เอกัคคตา มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา เอกัคคตา มีในสมัยนั้น ฯลฯ
วิริยินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหมั่น ความกาวไปอยางไมทอถอย
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระ วิริยะ อินทรียคือวิรยิ ะ
วิริยพละ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิรยิ ินทรีย มีในสมัยนั้น.
สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความมั่นอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต
ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ อินทรียคือสมาธิ สมาธิพละ ในสมัยนั้น
อันใด นี้ชื่อวา สมาธินทรีย มีในสมัยนั้น ฯลฯ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มี

อยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๘๗] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้น
แมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๘๘] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปติ เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย
หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูใน
สมัยนั้น นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๘๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต
ดวยอุเบกขา มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณใดๆ เกิดขึ้น ใน
สมัยใด ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตา วิริยินทรีย
สมาธินทรีย มนินทรีย อุเปกขินทรีย ชีวิตินทรีย มีในสมัยนั้น หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิด
ขึ้นแมอื่นใด มีอยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๐] ก็ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ อาหาร ๓ อินทรีย ๕ ผัสสะ ๑ ฯลฯ
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ธัมมายตนะ ๑ ธรรมธาตุ ๑ หรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด มี
อยูในสมัยนั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๙๑] สังขารขันธ มีในสมัยนั้น เปนไฉน?
ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร เอกัคคตา วิริยินทรีย สมาธินทรีย ชีวิตินทรีย หรือ
นามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแมอื่นใด เวนเวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ มีอยูในสมัยนั้น
นี้ชื่อวา สังขารขันธ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๒] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
มโนวิญญาณธาตุ เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก สหรคต
ดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ มีรูปเปนอารมณ ฯลฯ มีธรรมเปนอารมณ หรือปรารภอารมณ
ใดๆ เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคต
ดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยโสมนัส วิปปยุตจากญาณ ...
เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคต
ดวยอุเบกขา สัมปยุตดวยญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุต

จากญาณ ... เกิดขึ้น ฯลฯ สหรคตดวยอุเบกขา วิปปยุตจากญาณ ... เกิดขึ้น โดยมีการชักจูง
ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๓] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล
คือ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
กามาวจรกิรยิ า จบ.
----------------รูปาวจรกิริยา
[๔๙๔] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแลว บรรลุปฐม*ฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
[๔๙๕] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญรูปาวจรฌาน เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรลุตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ
บรรลุปญจมฌานที่มีปฐวีกสิณเปนอารมณ ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มี
ในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต ฯลฯ
รูปาวจรกิริยา จบ.
------------------อรูปาวจรกิริยา
[๔๙๖] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแหง
ปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการซึ่งนานัตตสัญญา จึงบรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยอากาสามัญ*จายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ
อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๗] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละ

ทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๘] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก
แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง จึงบรรลุจตุตถ*ฌาน อันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขได ฯลฯ
อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๔๙๙] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
พระขีณาสพ เจริญอรูปาวจรฌาน เปนกิรยิ า ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรม
วิบาก แตเปนทิฏฐิธรรมสุขวิหาร เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง จึง
บรรลุจตุตถฌาน อันสหรคตดวยเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุข ละทุกขได ฯลฯ อยูในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๕๐๐] อัพยากตมูล คือ อโลภะ ฯลฯ อัพยากตมูล คือ อโทสะ ฯลฯ อัพยากตมูล
คือ อโมหะ ฯลฯ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
อรูปาวจรกิริยา จบ.
จิตตุปปาทกัณฑ จบ.
--------------รูปกัณฑ
[๕๐๑] ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม เปนกามาวจร เปนรูปาวจร เปนอรูปาวจร เปน
โลกุตตระ ไดแกเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ธรรมเหลาใดเปนกิริยา
ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใชกรรมวิบาก รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอัพยากฤต.
[๕๐๒] บรรดาธรรมเปนอัพยากฤต รูปทั้งหมด เปนไฉน? มหาภูตรูป ๔ และรูปที่
อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น นี้เรียกวา รูปทั้งหมด.
มาติกา
เอกกมาติกา
[๕๐๓] รูปทั้งหมด ไมใชเหตุ ไมมีเหตุ วิปปยุตจากเหตุ เปนไปกับดวยปจจัย
เปนสังขตธรรม เปนรูปธรรม เปนโลกิยะธรรม เปนอารมณของอาสวะ เปนอารมณของ
สัญโญชน เปนอารมณของคันถะ เปนอารมณของโอฆะ เปนอารมณของโยคะ เปนอารมณ
ของนิวรณ เปนอารมณของปรามาส เปนอารมณของอุปาทาน เปนอารมณของสังกิเลส เปน

อัพยากตธรรม ไมมีอารมณ ไมใชเจตสิก วิปปยุตจากจิต ไมใชวิบาก และไมใชธรรมเปนเหตุ
แหงวิบาก ไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส ไมใชธรรมมีทั้งวิตกทั้งวิจาร ไมใชธรรม
ไมมีวิตก แตมีวิจาร ไมมีทั้งวิตกวิจาร ไมใชธรรมที่สหรคตดวยปติ ไมใชธรรมที่สหรคต
ดวยสุข ไมใชธรรมที่สหรคตดวยอุเบกขา อันโสดาปตติมรรค และมรรคเบื้องบน ๓ ไม
ประหาณ ไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ประหาณ ไมเปนเหตุให
จุติปฏิสนธิและไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน ไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคล
เปนปริตตธรรม เปนกามาวจรธรรม ไมใชรูปาวจรธรรม ไมใชอรูปาวจรธรรม เปนปริยาปนน*ธรรม ไมใชอปริยาปนนธรรม เปนอนิยตธรรม เปนอนิยยานิกธรรม เปนปจจุปนนธรรม อัน
วิญญาณ ๖ พึงรู ไมเที่ยง อันชราครอบงําแลว
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑ อยางนี้.
เอกกมาติกา จบ.
------------------ทุกมาติกา
[๕๐๔] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒
รูปเปนอุปาทา [อุปาทายรูป] ก็มี รูปเปนอนุปาทาก็มี
รูปเปนอุปาทินนะ ๑- ก็มี รูปเปนอนุปาทินนะก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ๒- ก็มี รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
รูปเปนสนิทัสสนะ ๓- ก็มี รูปเปนอนิทัสสนะก็มี
รูปเปนสัปปฏิฆะ ๔- ก็มี รูปเปนอัปปฏิฆะก็มี
รูปเปนอินทรียก็มี รูปไมเปนอินทรียก็มี
รูปเปนมหาภูตก็มี รูปไมเปนมหาภูตก็มี
รูปเปนวิญญัติก็มี รูปไมเปนวิญญัติก็มี
รูปเปนจิตตสมุฏฐานก็มี รูปไมเปนจิตตสมุฏฐานก็มี
รูปเปนจิตตสหภู ๕- ก็มี รูปไมเปนจิตตสหภูก็มี
รูปเปนจิตตานุปริวัติก็มี รูปไมเปนจิตตานุปริวัติก็มี
รูปเปนภายในก็มี รูปเปนภายนอกก็มี
รูปหยาบก็มี รูปละเอียดก็มี
รูปไกลก็มี รูปใกลก็มี
รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี
รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของ
เจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณก็มี รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มี
รูปเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ
ของกายสัมผัสก็มี รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี
รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของ

เจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณก็มี รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี
รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี
@๑. ดูคําแปล หนา ๑๖
๒. ดูคําแปล หนา ๒
@๓. ดูคําแปล หนา ๖
๔. ดูคําแปล หนา ๗
@๕. ดูคําแปล หนา ๑๕
รูปเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ
ของจักขุวิญญาณก็มี รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณก็มี
รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของ
กายสัมผัสก็มี รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัสก็มี
รูปเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ
ของกายวิญญาณก็มี รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณก็มี
รูปเปนจักขายตนะก็มี รูปไมเปนจักขายตนะก็มี
รูปเปนโสตายตนะก็มี รูปไมเปนโสตายตนะก็มี
รูปเปนฆานายตนะ ฯลฯ เปนชิวหายตนะ ฯลฯ เปนกายายตนะก็มี รูปไมเปนกายายตนะ
ก็มี
รูปเปนรูปายตนะก็มี รูปไมเปนรูปายตนะก็มี
รูปเปนสัททายตนะ ฯลฯ เปนคันธายตนะ ฯลฯ เปนรสายตนะ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพา*ยตนะก็มี รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี
รูปเปนจักขุธาตุก็มี รูปไมเปนจักขุธาตุก็มี
รูปเปนโสตธาตุ ฯลฯ เปนฆานธาตุ ฯลฯ เปนชิวหาธาตุ ฯลฯ เปนกายธาตุก็มี รูป
ไมเปนกายธาตุก็มี
รูปเปนรูปธาตุก็มี รูปไมเปนรูปธาตุก็มี
รูปเปนสัททธาตุ ฯลฯ เปนคันธธาตุ ฯลฯ เปนรสธาตุ ฯลฯ เปนโผฏฐัพพธาตุก็มี
รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี
รูปเปนจักขุนทรียก็มี รูปไมเปนจักขุนทรียก็มี
รูปเปนโสตินทรีย ฯลฯ เปนฆานินทรีย ฯลฯ เปนชิวหินทรีย ฯลฯ เปนกายินทรียก็มี
รูปไมเปนกายินทรียก็มี
รูปเปนอิตถินทรียก็มี รูปไมเปนอิตถินทรียก็มี
รูปเปนปุริสินทรียก็มี รูปไมเปนปุริสินทรียก็มี
รูปเปนชีวิตินทรียก็มี รูปไมเปนชีวิตินทรียก็มี
รูปเปนกายวิญญัติก็มี รูปไมเปนกายวิญญัติก็มี
รูปเปนวจีวิญญัติก็มี
รูปไมเปนวจีวญ
ิ ญัติก็มี
รูปเปนอากาสธาตุก็มี รูปไมเปนอากาสธาตุก็มี
รูปเปนอาโปธาตุก็มี รูปไมเปนอาโปธาตุก็มี

รูปเปนรูปลหุตาก็มี
รูปไมเปนรูปลหุตาก็มี
รูปเปนรูปมุทุตาก็มี
รูปไมเปนรูปมุทุตาก็มี
รูปเปนรูปกัมมัญญตาก็มี รูปไมเปนรูปกัมมัญญตาก็มี
รูปเปนรูปอุปจยะก็มี รูปไมเปนรูปอุปจยะก็มี
รูปเปนรูปสันตติก็มี
รูปไมเปนรูปสันตติก็มี
รูปเปนรูปชรตาก็มี
รูปไมเปนรูปชรตาก็มี
รูปเปนรูปอนิจจตาก็มี รูปไมเปนรูปอนิจจตาก็มี
รูปเปนรูปกพฬิงการาหารก็มี รูปไมเปนกพฬิงการาหารก็มี
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒ อยางนี้.
ทุกมาติกา จบ.
---------ติกมาติกา
[๕๐๕] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓
รูปภายในเปนอุปาทา, รูปภายนอกที่เปนอุปาทาก็มี, ที่เปนอนุปาทาก็มี
รูปภายในเปนอุปาทินนะ, รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนะก็มี, ที่เปนอนุปาทินนะก็มี
รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ, รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี ที่เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
รูปภายในเปนอนิทัสสนะ, รูปภายนอกที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี
รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ, รูปภายนอกที่เปนสัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี
รูปภายในเปนอินทรีย, รูปภายนอกที่เปนอินทรียก็ม,ี ที่ไมเปนอินทรียก็มี
รูปภายในไมเปนมหาภูต, รูปภายนอกที่เปนมหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี
รูปภายในไมเปนวิญญัติ, รูปภายนอกที่เปนวิญญัติก็มี, ที่ไมเปนวิญญัติก็มี
รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน, รูปภายนอกที่เปนจิตตสมุฏฐานก็มี, ที่ไมเปนจิตต*สมุฏฐานก็มี
รูปภายในไมเปนจิตตสหภู, รูปภายนอกที่เปนจิตตสหภูก็มี, ที่ไมเปนจิตตสหภูก็มี
รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัต,ิ รูปภายนอกที่เปนจิตตานุปริวัติก็มี, ที่ไมเปนจิตตา*นุปริวัติก็มี
รูปภายในหยาบ, รูปภายนอกที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี
รูปภายในอยูใกล, รูปภายนอกที่อยูไกลก็ม,ี ที่อยูใกลก็มี
รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส, รูปภายในเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส
ก็มี, ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มี
รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ, รูปภายในเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มี, ไมเปนที่
อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มี

รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหา
สัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส, รูปภายในเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มี, ไมเปนที่อาศัยเกิด
ของกายสัมผัสก็มี
รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ, รูปภายในเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี ไมเปนที่
อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี
รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส, รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี,
ที่ไมเปนอารมณของจักขุสัมผัสก็มี
รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ, รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุวิญญาณก็มี, ที่ไมเปน
อารมณของจักขุวิญญาณก็มี
รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ
ของกายสัมผัส, รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายสัมผัสก็มี, ที่ไมเปนอารมณของกาย
สัมผัสก็มี
รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ, รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายวิญญาณก็มี, ที่ไมเปน
อารมณของกายวิญญาณก็มี
รูปภายนอกไมเปนจักขายตนะ, รูปภายในที่เปนจักขายตนะก็มี, ที่ไมเปนจักขายตนะก็มี
รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ ฯลฯ ไมเปนฆานายตนะ ฯลฯ ไมเปนชิวหายตนะ ฯลฯ
ไมเปนกายายตนะ, รูปภายในที่เปนกายายตนะก็มี, ที่ไมเปนกายายตนะก็มี
รูปภายในไมเปนรูปายตนะ, รูปภายนอกที่เปนรูปายตนะก็มี, ที่ไมเปนรูปายตนะก็มี
รูปภายในไมเปนสัททายตนะ ฯลฯ ไมเปนคันธายตนะ ฯลฯ ไมเปนรสายตนะ ฯลฯ
ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ, รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพายตนะก็มี, ที่ไมเปนโผฏฐัพพายตนะก็มี
รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ, รูปภายในที่เปนจักขุธาตุก็มี, ที่ไมเปนจักขุธาตุก็มี
รูปภายนอกไมเปนโสตธาตุ ฯลฯ ไมเปนฆานธาตุ ฯลฯ ไมเปนชิวหาธาตุ ฯลฯ
ไมเปนกายธาตุ, รูปภายในที่เปนกายธาตุก็มี, ที่ไมเปนกายธาตุก็มี
รูปภายในไมเปนรูปธาตุ, รูปภายนอกที่เปนรูปธาตุก็มี, ที่ไมเปนรูปธาตุก็มี
รูปภายในไมเปนสัททธาตุ ฯลฯ ไมเปนคันธธาตุ ฯลฯ ไมเปนรสธาตุ ฯลฯ ไมเปน
โผฏฐัพพธาตุ, รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพธาตุก็มี, ที่ไมเปนโผฏฐัพพธาตุก็มี
รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย, รูปภายในที่เปนจักขุนทรียก็มี, ที่ไมเปนจักขุนทรียก็มี
รูปภายนอกไมเปนโสตินทรีย ฯลฯ ไมเปนฆานินทรีย ฯลฯ ไมเปนชิวหินทรีย ฯลฯ
ไมเปนกายินทรีย, รูปภายในที่เปนกายินทรียก็มี, ที่ไมเปนกายินทรียก็มี
รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย, รูปภายนอกที่เปนอิตถินทรียก็มี, ที่ไมเปนอิตถินทรียก็มี
รูปภายในไมเปนปุริสินทรีย, รูปภายนอกที่เปนปุริสินทรียก็มี, ที่ไมเปนปุริสินทรียก็มี

รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย, รูปภายนอกที่เปนชีวิตินทรียก็มี, ที่ไมเปนชีวิตินทรียก็มี
รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ, รูปภายนอกที่เปนกายวิญญัติก็มี, ที่ไมเปนกายวิญญัติก็มี
รูปภายในไมเปนวจีวิญญัติ, รูปภายนอกที่เปนวจีวิญญัติก็มี, ที่ไมเปนวจีวิญญัติก็มี
รูปภายในไมเปนอากาสธาตุ, รูปภายนอกที่เปนอากาสธาตุก็มี, ที่ไมเปนอากาสธาตุก็มี
รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ, รูปภายนอกที่เปนอาโปธาตุก็มี, ที่ไมเปนอาโปธาตุก็มี
รูปภายในไมเปนรูปลหุตา, รูปภายนอกที่เปนรูปลหุตาก็มี, ที่ไมเปนรูปลหุตาก็มี
รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา, รูปภายนอกที่เปนรูปมุทุตาก็มี, ที่ไมเปนรูปมุทุตาก็มี
รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา, รูปภายนอกที่เปนรูปกัมมัญญตาก็มี, ที่ไมเปนรูป
กัมมัญญตาก็มี
รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ, รูปภายนอกที่เปนรูปอุปจยะก็มี, ที่ไมเปนรูปอุปจยะก็มี
รูปภายในไมเปนรูปสันตติ, รูปภายนอกที่เปนรูปสันตติก็มี, ที่ไมเปนรูปสันตติก็มี
รูปภายในไมเปนรูปชรตา, รูปภายนอกที่เปนรูปชรตาก็มี, ที่ไมเปนรูปชรตาก็มี
รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา, รูปภายนอกที่เปนรูปอนิจจตาก็มี, ที่ไมเปนรูปอนิจจตาก็มี
รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร, รูปภายนอกที่เปนกพฬิงการาหารก็มี ที่ไมเปน
กพฬิงการาหารก็มี
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓ อยางนี้.
ติกมาติกา จบ.
-----------จตุกกมาติกา
[๕๐๖] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔
รูปเปนอุปาทา ที่เปนอุปาทินนะก็มี, ที่เปนอนุปาทินนะก็มี, รูปเปนอนุปาทา ที่เปน
อุปาทินนะก็มี, ที่เปนอนุปาทินนะก็มี
รูปเปนอุปาทา ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี, ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี, รูปเปน
อนุปาทา ที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะก็มี, ที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะก็มี
รูปเปนอุปาทา ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปนอนุปาทา ที่เปนสัปปฏิฆะ
ก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี
รูปเปนอุปาทา ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี, รูปเปนอนุปาทา ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี
รูปเปนอุปาทา ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็ม,ี รูปเปนอนุปาทา ที่อยูไกลก็มี ที่อยูใกลก็มี
รูปเปนอุปาทินนะ ที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ
ที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี
รูปเปนอุปาทินนะ ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ที่เปน
สัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี
รูปเปนอุปาทินนะ ที่เปนมหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ที่เปน
มหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี

รูปเปนอุปาทินนะ ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ที่หยาบก็มี,
ที่ละเอียดก็มี
รูปเปนอุปาทินนะ ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี, รูปเปนอนุปาทินนะ ที่อยูไกลก็มี,
ที่อยูใกลก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี, รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนสนิทัสสนะก็มี, ที่เปนอนิทัสสนะก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี, รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนสัปปฏิฆะก็มี, ที่เปนอัปปฏิฆะก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนมหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี, รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนมหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็ม,ี รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็ม,ี รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี
รูปกระทบได ที่เปนอินทรียก็มี, ที่ไมเปนอินทรียก็ม,ี รูปกระทบไมได ที่เปนอินทรีย
ก็มี, ที่ไมเปนอินทรียก็มี
รูปกระทบได ที่เปนมหาภูตก็มี, ที่ไมเปนมหาภูตก็มี, รูปกระทบไมได ที่เปนมหาภูตก็มี,
ที่ไมเปนมหาภูตก็มี
รูปเปนอินทรีย ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี, รูปไมเปนอินทรีย ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี
รูปเปนอินทรีย ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี, รูปไมเปนอินทรีย ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี
รูปเปนมหาภูต ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี, รูปไมเปนมหาภูต ที่หยาบก็มี, ที่ละเอียดก็มี
รูปเปนมหาภูต ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี, รูปไมเปนมหาภูต ที่อยูไกลก็มี, ที่อยูใกลก็มี
รูปที่เห็นได, รูปที่ฟงได, รูปที่รูได, รูปที่รูแจงได
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ อยางนี้.
จตุกกมาติกา จบ.
----------------ปญจกมาติกา
[๕๐๗] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕
ปฐวีธาตุ, อาโปธาตุ, เตโชธาตุ, วาโยธาตุ และรูปที่เปนอุปาทา
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕ อยางนี้.
ปญจกมาติกา จบ.
---------------ฉักกมาติกา
[๕๐๘] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖

รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอันชิวหา
วิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู รูปอันมโนวิญญาณพึงรู
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖ อยางนี้.
ฉักกมาติกา จบ.
-------------สัตตกมาติกา
[๕๐๙] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗
รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอัน
ชิวหาวิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู, รูปอันมโนธาตุพึงรู, รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗ อยางนี้.
สัตตกมาติกา จบ.
--------------อัฏฐกมาติกา
[๕๑๐] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘
รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู, รูปอันโสตวิญญาณพึงรู, รูปอันฆานวิญญาณพึงรู, รูปอัน
ชิวหาวิญญาณพึงรู, รูปอันกายวิญญาณพึงรู ที่มีสัมผัสเปนสุขก็มี, ที่มีสัมผัสเปนทุกขก็มี,
รูปอันมโนธาตุพึงรู รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘ อยางนี้.
อัฏฐกมาติกา จบ.
---------------นวกมาติกา
[๕๑๑] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙
จักขุนทรีย, โสตินทรีย, ฆานินทรีย, ชิวหินทรีย, กายินทรีย, อิตถินทรีย, ปุริสินทรีย,
ชีวิตินทรีย, และรูปที่ไมเปนอินทรีย
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙ อยางนี้.
นวกมาติกา จบ.
----------------ทสกมาติกา
[๕๑๒] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐
จักขุนทรีย, โสตินทรีย, ฆานินทรีย, ชิวหินทรีย, กายินทรีย, อิตถินทรีย, ปุริสินทรีย,
ชีวิตินทรีย, รูปไมเปนอินทรียที่กระทบไดก็มี, ที่กระทบไมไดก็มี
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐ อยางนี้.
ทสกมาติกา จบ.
-----------------

เอกาทสกมาติกา
[๕๑๓] สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑
จักขายตนะ, โสตายตนะ, ฆานายตนะ, ชิวหายตนะ, กายายตนะ, รูปายตนะ,
สัททายตนะ, คันธายตนะ, รสายตนะ, โผฏฐัพพายตนะ, และรูปที่เปนอนิทัสสนะ เปน
อัปปฏิฆะ แตนับเนื่องในธัมมายตนะ
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑ อยางนี้.
เอกาทสกมาติกา จบ.
มาติกา จบ.
-----------------รูปวิภัตติ
เอกกนิเทศ
[๕๑๔] รูปทั้งหมด ไมใชเหตุทั้งนั้น ไมมีเหตุทั้งนั้น วิปปยุตจากเหตุทั้งนั้น เปน
ไปกับดวยปจจัยทั้งนั้น เปนสังขตธรรมทั้งนั้น เปนรูปธรรมทั้งนั้น เปนโลกิยธรรมทั้งนั้น เปน
อารมณของอาสวะทั้งนั้น เปนอารมณของสัญโญชนทั้งนั้น เปนอารมณของคันถะทั้งนั้น เปน
อารมณของโอฆะทั้งนั้น เปนอารมณของโยคะทั้งนั้น เปนอารมณของนิวรณทั้งนั้น เปนอารมณ
ของปรามาสทั้งนั้น เปนอารมณของอุปาทานทั้งนั้น เปนอารมณของสังกิเลสทั้งนั้น เปน
อัพยากตธรรมทั้งนั้น ไมมีอารมณทั้งนั้น ไมใชเจตสิกทั้งนั้น วิปปยุจากจิตทั้งนั้น ไมใชวิบาก
และไมใชธรรมเปนเหตุแหงวิบากทั้งนั้น ไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลสทั้งนั้น ไมใช
ธรรมมีทั้งวิตกทั้งวิจารทั้งนั้น ไมใชธรรมไมมีวิตกแตมีวิจารทั้งนั้น ไมมีทั้งวิตกทั้งวิจารทัง้ นั้น
ไมใชธรรมที่สหรคตดวยปติทั้งนั้น ไมใชธรรมที่สหรคตดวยสุขทั้งนั้น ไมใชธรรมที่สหรคตดวย
อุเบกขาทั้งนั้น อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ไมประหาณทั้งนั้น ไมมีสัมปยุตตเหตุ
อันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องบน ๓ ประหาณทั้งนั้น ไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิและไมเปน
เหตุใหถึงนิพพานทั้งนั้น เปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคลทั้งนั้น เปนปริตตธรรม
ทั้งนั้น เปนกามาวจรธรรมทั้งนั้น ไมใชรูปาวจรธรรมทั้งนั้น ไมใชอรูปาวจรธรรมทั้งนั้น เปน
ปริยาปนนธรรมทั้งนั้น ไมใชอปริยาปนนธรรมทั้งนั้น เปนอนิยตธรรมทั้งนัน้ เปนนิยยานิกธรรม
ทั้งนั้น เปนปจจุบันธรรม อันวิญญาณ ๖ พึงรูทั้งนั้น ไมเที่ยงทั้งนั้น อันชราครอบงําแลวทั้งนั้น
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑ อยางนี้.
เอกกนิเทศ จบ.
-----------------ทุกนิเทศ
อุปาทาภาชนีย
[๕๑๕] รูปเปนอุปาทา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ

รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ รูปชรตา รูปอนิจจตา กพฬิงการาหาร
[๕๑๖] รูปที่เรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, สัตวนี้เห็นแลว หรือเห็นอยู หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซึ่งรูปอันเปนสิ่งที่เห็นได
และกระทบได ดวยจักขุใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา จักขุบาง จักขายตนะ
บาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง
วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา จักขายตนะ
รูปที่เรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, รูปอันเปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ
หรือพึงกระทบ ที่จักขุใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา จักขุบาง จักขายตนะ
บาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง
วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา จักขายตนะ
รูปที่เรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, จักขุใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่รูปอันเปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได, นี้เรียกวา จักขุบาง
จักขายตนะบาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา จักขายตนะ.
รูปที่เรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เพราะอาศัยจักขุใด จักขุสัมผัสปรารภรูป เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยจักขุใด เวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณปรารภรูป เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ
เพราะอาศัยจักขุใด จักขุสัมผัส มีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยจักขุใด เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณ มีรูปเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา จักขุบาง จักขายตนะบาง จักขุธาตุบาง จักขุนทรียบาง โลกบาง
ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง เนตรบาง นัยนะบาง ฝงนี้บาง
บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา จักขายตนะ.
[๕๑๗] รูปที่เรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, สัตวนี้ฟงแลว หรือฟงอยู หรือจักฟง หรือพึงฟง ซึ่งเสียงอันเปนสิ่งที่เห็น
ไมได แตกระทบได ดวยโสตใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง

โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โสตายตนะ
รูปที่เรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เสียงอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่โสตใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง
โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โสตายตนะ
รูปที่เรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, โสตใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่เสียงอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา โสตบาง
โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โสตายตนะ
รูปที่เรียกวา โสตายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เพราะอาศัยโสตใด โสตสัมผัสปรารภเสียง เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณปรารภเสียง เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด โสตสัมผัส มีเสียงเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว หรือ
เกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยโสตใด เวทนาอันเกิดแตโสต
สัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณ มีเสียงเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว หรือ
เกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา โสตบาง โสตายตนะบาง โสตธาตุบาง
โสตินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง
บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โสตายตนะ
[๕๑๘] รูปที่เรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, สัตวนี้ ดมแลว หรือดมอยู หรือจักดม หรือพึงดม ซึ่งกลิ่นอันเปนสิ่งที่เห็น
ไมได แตกระทบได ดวยฆานะใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ฆานะบาง
ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ฆานายตนะ
รูปที่เรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, กลิ่นอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ

จักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่ฆานะใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
ฆานะบาง ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ฆานายตนะ
รูปที่เรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, ฆานะใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่กลิ่นอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
ฆานะบาง ฆานายตนะบาง ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ฆานายตนะ.
รูปที่เรียกวา ฆานายตนะ นั้น เปนไฉน?
ฆานะใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เพราะอาศัยฆานะใด ฆานสัมผัสปรารภกลิ่น เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัย ฆานะใด เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ ปรารภกลิ่น เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือ
จักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะใด ฆานสัมผัสมีกลิ่นเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะใด เวทนาอันเกิดแต
ฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ มีกลิ่นเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา ฆานะบาง ฆานายตนะบาง
ฆานธาตุบาง ฆานินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียก ฆานายตนะ.
[๕๑๙] รูปที่เรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, สัตวนี้ ลิ้มแลว หรือลิม้ อยู หรือจักลิ้ม หรือพึงลิ้ม ซึ่งรสอันเปนสิ่งที่เห็น
ไมได แตกระทบได ดวยชิวหาใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ชิวหา
บาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ
บาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ชิวหายตนะ
รูปที่เรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, รสอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่ชิวหาใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
ชิวหาบาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ชิวหายตนะ
รูปที่เรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได

แตกระทบได, ชิวหาใด เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่รสอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา ชิวหา
บาง ชิวหายตนะบาง ชิวหาธาตุบาง ชิวหินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ
บาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ชิวหายตนะ
รูปที่เรียกวา ชิวหายตนะ นั้น เปนไฉน?
ชิวหาใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัสปรารภรส เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือ
จักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ ปรารภรส เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิด
ขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด ชิวหาสัมผัส มีรสเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยชิวหาใด เวทนาอันเกิดแต
ชิวหาสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ มีรสเปนอารมณ เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น. นี้เรียกวา ชิวหาบาง ชิวหายตนะบาง ชิวหา*ธาตุบาง ชิวหินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา ชิวหายตนะ
[๕๒๐] รูปที่เรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, สัตวนี้ ถูกตองแลว หรือถูกตองอยู หรือจักถูกตอง หรือพึงถูกตอง ซึ่งโผฏฐัพพะ
อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ดวยกายใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้
เรียกวา กายบาง กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง
ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา กายายตนะ
รูปที่เรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได แต
กระทบได, โผฏฐัพพะ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่กายใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา กายบาง
กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง
เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา กายายตนะ.
รูปที่เรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, กายใด เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือ
จักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่โผฏฐัพพะ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
กายบาง กายายตนะบาง กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระ
บาง เขตบาง วัตถุบาง ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา กายายตนะ
รูปที่เรียกวา กายายตนะ นั้น เปนไฉน?

กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ นับเนื่องในอัตภาพ เปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได, เพราะอาศัยกายใด กายสัมผัส ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ ปรารภโผฏฐัพพะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือ
จักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด กายสัมผัส มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิด
ขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะอาศัยกายใด เวทนาอัน
เกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ มีโผฏฐัพพะเปนอารมณ เกิด
ขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา กายบาง กายายตนะบาง
กายธาตุบาง กายินทรียบาง โลกบาง ทวารบาง สมุทรบาง ปณฑระบาง เขตบาง วัตถุบาง
ฝงนี้บาง บานวางบาง รูปทั้งนี้เรียกวา กายายตนะ
[๕๒๑] รูปที่เรียกวา รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคล้ํา สีเขียวใบไม สีมวง ยาว สั้น ละเอียด
หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอื่นใด
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได มีอยู, สัตวนี้ เห็นแลว หรือเห็นอยู
หรือจักเห็น หรือพึงเห็น ซึง่ รูปใด อันเปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบไดดวยจักขุ อันเปนสิ่งที่
เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปายตนะ.
รูปที่เรียก รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคล้ํา สีเขียวใบไม สีมวง ยาว สั้น ละเอียด
หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอื่นใด
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได มีอยู, จักขุอันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่รูปใด อันเปน
สิ่งที่เห็นไดและกระทบได, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปายตนะ.
รูปที่เรียกวา รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคล้ํา สีเขียวใบไม สีมวง ยาว สั้น ละเอียด
หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด

แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอื่นใด
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได มีอยู, รูปใด อันเปนสิ่งที่เห็นได
และกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่จักขุ อันเปน
สิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปายตนะ.
รูปที่เรียกวา รูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได ไดแก สีเขียวคราม
สีเหลือง สีแดง สีขาว สีดํา สีหงสบาท สีคล้ํา สีเขียวใบไม สีมวง ยาว สั้น ละเอียด
หยาบ กลม รี สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สิบหกเหลี่ยม ลุม ดอน เงา แดด
แสงสวาง มืด เมฆ หมอก ควัน ละออง แสงจันทร แสงอาทิตย แสงดาว แสงกระจก
แสงแกวมณี แสงสังข แสงมุกดา แสงแกวไพฑูรย แสงทอง แสงเงิน หรือรูปแมอื่นใด
เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไดและกระทบได มีอยู, เพราะปรารภรูปใด จักขุสัมผัส
อาศัยจักขุ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภรูปใด
เวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณอาศัยจักขุ
เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ จักขุสัมผัส มีรูปใดเปนอารมณ
อาศัยจักขุ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนาอันเกิดแต
จักขุสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ จักขุวิญญาณ มีรูปใดเปนอารมณ อาศัยจักขุ
เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง
รูปธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา รูปายตนะ.
[๕๒๒] รูปที่เรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนุษย เสียงอมนุษย
หรือเสียงแมอนื่ ใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได มีอยู, สัตวนี้ ฟงแลว
หรือฟงอยู หรือจักฟง หรือพึงฟง ซึ่งเสียงใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ดวยโสต
อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา สัททายตนะ.
รูปที่เรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนุษย เสียงอมนุษย
หรือเสียงแมอนื่ ใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได มีอยู, โสต
อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึง

กระทบ ที่เสียงใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง
สัททธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา สัททายตนะ.
รูปที่เรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนุษย เสียงอมนุษย
หรือเสียงแมอนื่ ใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได มีอยู, เสียงใด
อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ
ที่โสต อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา สัททายตนะ.
รูปที่เรียกวา สัททายตนะ นั้น เปนไฉน?
เสียงใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก เสียงกลอง
เสียงตะโพน เสียงสังข เสียงบัณเฑาะว เสียงขับรอง เสียงประโคม เสียงกรับ เสียงปรบมือ
เสียงรองของสัตว เสียงกระทบกันของธาตุ เสียงลม เสียงน้ํา เสียงมนุษย เสียงอมนุษย
หรือเสียงแมอนื่ ใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได มีอยู, เพราะ
ปรารภเสียงใด โสตสัมผัส อาศัยโสต เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึง
เกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภเสียงใด เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ
โสตวิญญาณ อาศัยโสตเกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ
โสตสัมผัส มีเสียงใดเปนอารมณ อาศัยโสตเกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ โสตวิญญาณ
มีเสียงใดเปนอารมณ อาศัยโสต เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น,
นี้เรียกวา สัททะบาง สัททายตนะบาง สัททธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา สัททายตนะ.
[๕๒๓] รูปที่เรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก กลิ่นรากไม
กลิ่นแกนไม กลิ่นเปลือกไม กลิ่นใบไม กลิ่นดอกไม กลิ่นผลไม กลิ่นบูด กลิ่นเนา กลิ่นหอม
กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได
มีอยู, สัตวนี้ ดมแลว หรือดมอยู หรือจักดม หรือพึงดม ซึ่งกลิ่นใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได แตกระทบได ดวยฆานะ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา คันธายตนะ.
รูปที่เรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก กลิ่นรากไม
กลิ่นแกนไม กลิ่นเปลือกไม กลิ่นใบไม กลิ่นดอกไม กลิ่นผลไม กลิ่นบูด
กลิ่นเนา กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็น
ไมได แตกระทบได มีอยู, ฆานะอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือ

กระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่กลิ่นใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได,
นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา คันธายตนะ.
รูปที่เรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก กลิ่นรากไม
กลิ่นแกนไม กลิ่นเปลือกไม กลิ่นใบไม กลิ่นดอกไม กลิ่นผลไม กลิ่นบูด กลิ่นเนา กลิ่นหอม
กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได
มีอยู, กลิ่นใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู หรือจักกระทบ
หรือพึงกระทบ ที่ฆานะอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง
คันธธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา คันธายตนะ.
รูปที่เรียกวา คันธายตนะ นั้น เปนไฉน?
กลิ่นใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก กลิ่นรากไม
กลิ่นแกนไม กลิ่นเปลือกไม กลิ่นใบไม กลิ่นดอกไม กลิ่นผลไม กลิ่นบูด กลิ่นเนา กลิ่นหอม
กลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได
มีอยู เพราะปรารภกลิ่นใด ฆานสัมผัส อาศัยฆานะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภกลิ่นใด เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
เจตนา ฯลฯ ฆานวิญญาณ อาศัยฆานะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือ
พึงเกิดขึ้น ฯลฯ ฆานสัมผัส มีกลิ่นใดเปนอารมณ อาศัยฆานะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ
ฆานวิญญาณ มีกลิ่นใดเปนอารมณ อาศัยฆานะ เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น นี้เรียกวา คันธะบาง คันธายตนะบาง คันธธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา คันธายตนะ.
[๕๒๔] รูปที่เรียกวา รสายตนะ นั้น เปนไฉน?
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ขื่น
เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได มีอยู, สัตวนี้ ลิม้ แลว หรือลิ้มอยู หรือจักลิ้ม หรือพึงลิ้ม ซึ่งรสใด อันเปน
สิ่งที่เห็นไมได แตกระทบไดดวยชิวหาอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รสบาง
รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา รสายตนะ.
รูปที่เรียกวา รสายตนะ นั้น เปนไฉน?
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ขื่น
เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได มีอยู, ชิวหาอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่รสใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
รสบาง รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา รสายตนะ.

รูปที่เรียกวา รสายตนะ นั้น เปนไฉน?
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ขื่น
เฝอน ฝาด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได มีอยู, รสใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่ชิวหาอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา รสบาง
รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา รสายตนะ.
รูปที่เรียกวา รสายตนะ นั้น เปนไฉน?
รสใด อาศัยมหาภูตรูป ๔ เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ไดแก รสรากไม
รสลําตน รสเปลือกไม รสใบไม รสดอกไม รสผลไม เปรี้ยว หวาน ขม เผ็ด เค็ม ขื่น
เฝอน ฝาด เผ็ด อรอย ไมอรอย หรือรสแมอื่นใด ซึ่งอาศัยมหาภูตรูป ๔ อันเปนสิ่งที่เห็นไมได
แตกระทบได มีอยู, เพราะปรารภรสใด ชิวหาสัมผัส อาศัยชิวหา เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภรสใด เวทนาอันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ อาศัยชิวหา เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น
หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ ชิวหาสัมผัส มีรสใดเปนอารมณ อาศัยชิวหาใด เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนา อันเกิดแตชิวหาสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
เจตนา ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ มีรสใดเปนอารมณ อาศัยชิวหา เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู
หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา รสบาง รสายตนะบาง รสธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา
รสายตนะ.
[๕๒๕] รูปที่เรียกวา อิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายรูวาหญิง กิรยิ าหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง
ของหญิง ปรารภไดดว ยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา อิตถินทรีย.
[๕๒๖] รูปที่เรียกวา ปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย
ของชาย ปรากฏไดดวยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา ปุริสินทรีย.
[๕๒๗] รูปที่เรียกวา ชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของรูปธรรมนัน้ ๆ อันใด รูป
ทั้งนี้เรียกวา ชีวิตินทรีย.
[๕๒๘] รูปที่เรียกวา กายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
ความเครงตึง กิริยาที่เครงตึงดวยดี ความเครงตึงดวยดี การแสดงใหรูความหมาย
กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยียดออกอยู อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา กายวิญญัติ

[๕๒๙] รูปที่เรียกวา วจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท
แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นี้เรียกวา วาจา,
การแสดงใหรูความหมาย กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย ดวยวาจานั้น
อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา วจีวิญญัติ.
[๕๓๐] รูปที่เรียกวา อากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา
อากาสธาตุ
[๕๓๑] รูปที่เรียกวา รูปลหุตา นั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปลหุตา.
[๕๓๒] รูปที่เรียกวา รูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปมุทุตา.
[๕๓๓] รูปที่เรียกวา รูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงรูป อันใด
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปกัมมัญญตา.
[๕๓๔] รูปที่เรียกวา รูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
ความสั่งสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูป รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปอุปจยะ.
[๕๓๕] รูปที่เรียกวา รูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
ความเกิดแหงรูป อันใด อันนั้น เปนความสืบตอแหงรูป รูปทั้งนี้เรียกวา รูปสันตติ.
[๕๓๖] รูปที่เรียกวา รูปชรตา นั้น เปนไฉน?
ความชรา ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ ว ความ
เสื่อมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปชรตา.
[๕๓๗] รูปที่เรียกวา รูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง ความอันตรธาน
แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปอนิจจตา.
[๕๓๘] รูปที่เรียกวา กพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเคี้ยว กลืนกิน อิม่ ทอง ของ
สัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวทั้งหลาย เลี้ยงชีวิตดวยโอชา อันใด รูปทั้งนี้ เรียกวา
กพฬิงการาหาร.

รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทา.
อุปาทาภาชนีย จบ.
ปฐมภาณวาร ในรูปกัณฑ จบ.
---------------------[๕๓๙] รูปเปนอนุปาทา นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ.
[๕๔๐] รูปที่เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส
ไมสบาย หนัก เบา, สัตวนี้ ถูกตองแลว หรือถูกตองอยู หรือจักถูกตอง หรือพึงถูกตอง
ซึ่งโผฏฐัพพะใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได ดวยกายอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แต
กระทบได, นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา
โผฏฐัพพายตนะ.
รูปที่เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส
ไมสบาย หนัก เบา, กายอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือกระทบอยู
หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่โผฏฐัพพะใด อันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียกวา
โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.
รูปที่เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส
ไมสบาย หนัก เบา, โผฏฐัพพะใด เปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได กระทบแลว หรือ
กระทบอยู หรือจักกระทบ หรือพึงกระทบ ที่กายอันเปนสิ่งที่เห็นไมได แตกระทบได, นี้เรียก
วา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.
รูปที่เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ที่แข็ง ออน ละเอียด หยาบ มีสัมผัสสบาย มีสัมผัส
ไมสบาย หนัก เบา, เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด กายสัมผัสอาศัยกาย เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้น
อยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เพราะปรารภโผฏฐัพพะใด เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ อาศัยกาย เกิดขึ้นแลว หรือเกิดขึ้นอยู หรือจัก
เกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ กายสัมผัส มีโผฏฐัพพะใดเปนอารมณ อาศัยกาย เกิดขึ้นแลว
หรือเกิดขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น ฯลฯ เวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ สัญญา ฯลฯ
เจตนา ฯลฯ กายวิญญาณ มีโผฏฐัพพะใดเปนอารมณ อาศัยกาย เกิดขึ้นแลว หรือเกิด
ขึ้นอยู หรือจักเกิดขึ้น หรือพึงเกิดขึ้น, นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง
โผฏฐัพพธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ.
[๕๔๑] รูปที่เรียกวา อาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติเครื่อง

เกาะกุมรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา อาโปธาตุ.
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทา.
[๕๔๒] รูปเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปเปนอุปาทินนะ.
รูปเปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพา*ยตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิไดแตงขึ้น
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ.
[๕๔๓] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัทธายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิได
แตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.
[๕๔๔] รูปเปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนสนิทัสสนะ.
รูปเปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนิทัสสนะ.
[๕๔๕] รูปเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน สัปปฏิฆะ.
รูปเปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะ.
[๕๔๖] รูปเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุรสิ ินทรีย
ชีวิตินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอินทรีย.
รูปที่ไมเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?

รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรีย.
[๕๔๗] รูปเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูต.
รูปไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูต.
[๕๔๘] รูปเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปนี้เรียกวา รูปเปนวิญญัติ.
รูปไมเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนวิญญัติ.
[๕๔๙] รูปเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ที่เกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปน
สมุฏฐาน ไดแกรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปเปนจิตตสมุฏฐาน.
รูปไมเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ที่ไมเกิดแตจิต ไมมีจิตเปนเหตุ ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน ไดแกรูปายตนะ
สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูป
มุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจิต*สมุฏฐาน.
[๕๕๐] รูปเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนจิตตสหภู.
รูปไมเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจิตตสหภู.
[๕๕๑] รูปเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนจิตตานุปริวัติ.
รูปไมเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจิตตานุปริวัติ.
[๕๕๒] รูปเปนภายใน นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนภายใน.
รูปเปนภายนอก นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนภายนอก.
[๕๕๓] รูปหยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปหยาบ.

รูปละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปละเอียด.
[๕๕๔] รูปไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไกล.
รูปใกล นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปใกล.
[๕๕๕] รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน.
จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.
รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น ไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.
[๕๕๖] รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนา อันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.
รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.
[๕๕๗] รูปเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหา
สัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นัน้ เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส.
รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส.
[๕๕๘] รูปเปนที่อาศัยเกิดของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ.
รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ,
[๕๕๙] รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของจักขุสัมผัส.
รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส.
[๕๖๐] รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของจักขุวิญญาณ.
รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ

[๕๖๑] รูปเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ ของชิวหาสัมผัส
ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของกายสัมผัส.
รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของกายสัมผัส.
[๕๖๒] รูปเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของสัญญา ฯลฯ
ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอารมณของกายวิญญาณ.
รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอารมณของกายวิญญาณ.
[๕๖๓] รูปเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใดเปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง ฯลฯ
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนจักขายตนะ.
รูปไมเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจักขายตนะ.
[๕๖๔] รูปเปนโสตายตนะ ฯลฯ เปนฆานายตนะ ฯลฯ เปนชิวหายตนะ ฯลฯ
เปนกายายตนะ นั้น เปนไฉน?
กายใดเปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนกายายตนะ.
รูปไมเปนกายายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกายายตนะ.
[๕๖๕] รูปเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนรูปายตนะ.
รูปไมเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปายตนะ.
[๕๖๖] รูปเปนสัททายตนะ ฯลฯ เปนคันธายตนะ ฯลฯ เปนรสายตนะ ฯลฯ
เปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนโผฏฐัพพายตนะ.
รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.
[๕๖๗] รูปเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนจักขุธาตุ.

รูปไมเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจักขุธาตุ.
[๕๖๘] รูปเปนโสตธาตุ ฯลฯ เปนฆานธาตุ ฯลฯ เปนชิวหาธาตุ ฯลฯ
เปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนกายธาตุ.
รูปไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกายธาตุ.
[๕๖๙] รูปเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนรูปธาตุ.
รูปไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปธาตุ.
[๕๗๐] รูปเปนสัททธาตุ ฯลฯ เปนคันธธาตุ ฯลฯ เปนรสธาตุ ฯลฯ
เปนโผฏฐัพพธาตุ เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนโผฏฐัพพธาตุ.
รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.
[๕๗๑] รูปเปนจักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนจักขุนทรีย.
รูปไมเปนจักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนจักขุนทรีย.
[๕๗๒] รูปเปนโสตินทรีย ฯลฯ เปนฆานินทรีย ฯลฯ เปนชิวหินทรีย ฯลฯ
เปนกายินทรีย ฯลฯ นั้น เปนไฉน?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนกายินทรีย.
รูปไมเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกายินทรีย.
[๕๗๓] รูปเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายใหรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะหญิง
ของหญิง ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอิตถินทรีย.
รูปไมเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอิตถินทรีย.
[๕๗๔] รูปเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายใหรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย

ของชาย ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนปุริสินทรีย.
รูปไมเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนปุริสินทรีย.
[๕๗๕] รูปเปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู
ความประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลีย้ งอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิตของรูปธรรมนั้นๆ อันใด
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนชีวิตินทรีย.
รูปไมเปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนชีวิตินทรีย
[๕๗๖] รูปเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
การเครงตึง กิริยาที่เครงตึงดวยดี ความที่เครงตึงดวยดี การแสดงใหรูความหมาย
กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกายของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยียดออกอยู อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนกายวิญญัติ.
รูปไมเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกายวิญญัติ.
[๕๗๗] รูปเปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท
แหงบุคคลผูมีจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นี้เรียกวา วาจา,
การแสดงใหรูความหมาย กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมายดวยวาจานั้น
อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนวจีวิญญัติ
รูปไมเปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนวจีวิญญัติ.
[๕๗๘] รูปเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปเปนอากาศธาตุ.
รูปไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอากาศธาตุ.
[๕๗๙] รูปเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติเครื่อง
เกาะกุมรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอาโปธาตุ.
รูปไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอาโปธาตุ.

[๕๘๐] รูปเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปเปนรูปลหุตา.
รูปไมเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปลหุตา.
[๕๘๑] รูปเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปเปนรูปมุทุตา.
รูปไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปมุทุตา.
[๕๘๒] รูปเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงรูป อันใด
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนรูปกัมมัญญตา.
รูปไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปกัมมัญญตา.
[๕๘๓] รูปเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
ความสั่งสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูปนั้น รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปเปนรูปอุปจยะ
รูปไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปอุปจยะ.
[๕๘๔] รูปเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
ความเกิดแหงรูป อันใด อันนั้น เปนความสืบตอแหงรูป รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
รูปสันตติ.
รูปไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปสันตติ.
[๕๘๕] รูปเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?
ความชรา ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ ว ความ*เสื่อมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนรูปชรตา.
รูปไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปชรตา.
[๕๘๖] รูปเปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง ความอันตรธาน
แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนรูปอนิจจตา.
รูปไมเปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?

จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนรูปอนิจจตา.
[๕๘๗] รูปเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามน
น้ําผึ้ง น้ําออย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเคี้ยว กลืนกิน อิม่ ทอง ของ
สัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวทั้งหลาย เลี้ยงชีวิตดวยโอชาอันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
กพฬิงการาหาร.
รูปไมเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รูปอนิจจตา รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนกพฬิงการาหาร.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๒ อยางนี้.
ทุกนิเทส จบ
-------------------ติกนิทเทส
[๕๘๘] รูปภายในเปนอุปาทา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทา.
รูปภายนอกที่เปนอุปาทา นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอุปาทา.
รูปภายนอกที่เปนอนุปาทา นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอนุปาทา.
[๕๘๙] รูปภายในเปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทินนะ.
รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ
กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนะ.
รูปภายนอกที่เปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแกรูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิได
แตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอนุปาทินนะ.
[๕๙๐] รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนอุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ

กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปภายนอกที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปภายนอกที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.
[๕๙๑] รูปภายในที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนอนิทัสสนะ.
รูปภายนอกที่เปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนสนิทัสสนะ.
รูปภายนอกที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอนิทัสสนะ.
[๕๙๒] รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนสัปปฏิฆะ.
รูปภายนอกที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปภายนอกที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอัปปฏิฆะ.
[๕๙๓] รูปภายในเปนอินทรีย นั้น ไฉน?
จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในเปนอินทรีย.
รูปภายนอกที่เปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
อินถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอินทรีย.
[๕๙๔] รูปภายในไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนมหาภูต.
รูปภายนอกที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนมหาภูต.
รูปภายนอกที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนมหาภูต.
[๕๙๕] รูปภายในไมเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนวิญญัติ.
รูปภายนอกที่เปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปภายนอกที่เปนวิญญัติ.
รูปภายนอกที่ไมเปนวิญญัติ นั้น เปนไฉน.
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนวิญญัติ.

[๕๙๖] รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตสมุฏฐาน.
รูปภายนอกที่เปนจิตตสมุฏฐาน นั้นเปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือแมรูปอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา
รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่เกิดจากจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปน
สมุฏฐาน รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนจิตตสมุฏฐาน.
รูปภายนอกที่ไมเปนจิตตสมุฏฐาน นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปชรตา รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู
ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่ไมไดเกิดจากจิต
ไมมีจิตเปนเหตุ ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนจิตตสมุฏฐาน.
[๕๙๗] รูปภายในไมเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตสหภู.
รูปภายนอกที่เปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนจิตตสหภู.
รูปภายนอกที่ไมเปนจิตตสหภู นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนจิตตสหภู.
[๕๙๘] รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนจิตตานุปริวัติ.
รูปภายนอกที่เปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนจิตตานุปริวัติ.
รูปภายนอกที่ไมเปนจิตตานุปริวัติ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนจิตตานุปริวัติ.
[๕๙๙] รูปภายในที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่หยาบ.
รูปภายนอกที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่หยาบ.
รูปภายนอกที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ละเอียด.
[๖๐๐] รูปภายในที่อยูใกล นั้นไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่อยูใกล.
รูปภายนอกที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่อยูไกล.

รูปภายนอกที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่อยูใกล.
[๖๐๑] รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของ
จักขุสัมผัส.
รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส.
รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุ*สัมผัส.
[๖๐๒] รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนาอัน เกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ
ของสัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของ
จักขุวิญญาณ.
รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ.
รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของจักขุ
วิญญาณ.
[๖๐๓] รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ
ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของ
กายสัมผัส.
รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส.
รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนที่อาศัยเกิดของกาย
สัมผัส.
[๖๐๔] รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของ
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนที่อาศัยเกิดของกาย
วิญญาณ.
รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณ.

รูปภายในไมเปนที่อาศัยของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนที่อาศัยเกิดของกาย*วิญญาณ.
[๖๐๕] รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส.
รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุสัมผัส.
รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของจักขุสัมผัส นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของ
จักขุสัมผัส.
[๖๐๖] รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ฯลฯ ของ
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ.
รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปนี้ทั้งเรียกวา รูปภายนอกที่เปนอารมณของจักขุวิญญาณ.
รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของจักขุวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของ
จักขุวิญญาณ.
[๖๐๗] รูปภายในไมเปนอารมณของโสตสัมผัส ฯลฯ ของฆานสัมผัส ฯลฯ
ของชิวหาสัมผัส ฯลฯ ของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของกายสัมผัส.
รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายสัมผัส นัน้ เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกเปนอารมณของกายสัมผัส.
รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของกายสัมผัส นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของกาย
สัมผัส.
[๖๐๘] รูปภายในไมเปนอารมณของเวทนา อันเกิดแตกายสัมผัส ฯลฯ ของ
สัญญา ฯลฯ ของเจตนา ฯลฯ ของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอารมณของกาย
วิญญาณ.
รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอารมณของกายวิญญาณ.
รูปภายนอกที่ไมเปนอารมณของกายวิญญาณ นั้น เปนไฉน?
รูปายาตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนอารมณของกาย

วิญญาณ.
[๖๐๙] รูปภายนอกที่ไมเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขายตนะ.
รูปภายในที่เปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนจักขายตนะ.
รูปภายในที่ไมเปนจักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
โสตายนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนจักขายตนะ.
[๖๑๐] รูปภายนอกไมเปนโสตายตนะ ฯลฯ ไมเปนฆานายตนะ ฯลฯ ไม
เปนชิวหายตนะ ฯลฯ ไมเปนกายายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายายตนะ.
รูปภายในที่เปนกายายตนะ นั้น เปนไฉน?
กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวาง
บาง รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนกายายตนะ.
รูปภายในที่ไมเปนกายายตนะ นั้นเปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนกายายตนะ.
[๖๑๑] รูปภายในที่ไมเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปายตนะ.
รูปภายนอกที่เปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปใด เปนสี อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา รูปบาง รูปายตนะบาง รูปธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปายตนะ.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปายตนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปายาตนะ.
[๖๑๒] รูปภายในไมเปนสัททายตนะ ฯลฯ ไมเปนคันธายตนะ ฯลฯ ไมเปน
รสายตนะ ฯลฯ ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.
รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ ฯลฯ นี้เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพายตนะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพายตนะ.
รูปภายนอกที่ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนโผฏฐัพพายตนะ.
[๖๑๓] รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขุธาตุ.
รูปภายในที่เปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?

จักขายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนจักขุธาตุ.
รูปภายในที่ไมเปนจักขุธาตุ นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนจักขุธาตุ.
[๖๑๔] รูปภายนอกที่ไมเปนโสตธาตุ ฯลฯ ไมเปนฆานธาตุ ฯลฯ ไมเปน
ชิวหาธาตุ ฯลฯ ไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายธาตุ.
รูปภายในที่เปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?
กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนกายธาตุ.
รูปภายในที่ไมเปนกายธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนกายธาตุ.
[๖๑๕] รูปภายในที่ไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนรูปธาตุ.
รูปภายนอกที่เปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปธาตุ.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปธาตุ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปธาตุ.
[๖๑๖] รูปภายในไมเปนสัททธาตุ ฯลฯ ไมเปนคันธธาตุ ฯลฯ ไมเปนรส
ธาตุ ฯลฯ ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.
รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนโผฏฐัพพธาตุ.
รูปภายนอกที่ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนโผฏฐัพพธาตุ.
[๖๑๗] รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนจักขุนทรีย.
รูปภายในที่เปนจักขุนทรีย นั้นเปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวาง
บาง รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนจักขุนทรีย.
รูปภายในที่ไมเปนจักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
โสตายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนจักขุนทรีย.
[๖๑๘] รูปภายนอกไมเปนโสตินทรีย ฯลฯ ไมเปนฆานินทรีย ฯลฯ ไมเปน
ชิวหินทรีย ฯลฯ ไมเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนกายินทรีย.
รูปภายในที่เปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?

กายใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา กายบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่เปนกายินทรีย.
รูปภายในที่ไมเปนกายินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ ชิวหายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนกายินทรีย.
[๖๑๙] รูปภายในไมเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนชีวิตถินทรีย.
รูปภายนอกที่เปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงหญิง เครื่องหมายใหรูวาหญิง กิริยาหญิง อาการหญิง สภาพหญิง ภาวะ
หญิง ของหญิง ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอิตถินทรีย.
รูปภายนอกที่ไมเปนอิตถินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอิตถินทรีย.
[๖๒๐] รูปภายในที่ไมเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนปุริสินทรีย.
รูปภายนอกที่เปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
ทรวดทรงชาย เครื่องหมายใหรูวาชาย กิริยาชาย อาการชาย สภาพชาย ภาวะชาย
ของชาย ปรากฏได ดวยเหตุใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนปุริสินทรีย.
รูปภายนอกที่ไมเปนปุริสินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนปุริสินทรีย
[๖๒๑] รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนชีวิตินทรีย
รูปภายนอกที่เปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต ของรูปธรรมนัน้ ๆ อันใด รูป
ทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกเปนชีวิตินทรีย.
รูปภายนอกที่ไมเปนชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนชีวิตินทรีย.
[๖๒๒] รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนกายวิญญัติ.
รูปภายนอกที่เปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
การเครงตึง กิริยาที่เครงตึงดวยดี ความเครงตึงดวยดี การแสดงใหรู ความหมาย
กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย แหงกาย ของบุคคลผูมีจิตเปนกุศล
หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต กาวไปอยู ถอยกลับอยู แลดูอยู เหลียวซายแล
ขวาอยู คูเขาอยู หรือเหยียดออกอยู อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนกายวิญญัติ.
รูปภายนอกที่ไมเปนกายวิญญัติ นั้น เปนไฉน?

รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนกายวิญญัติ.
[๖๒๓] รูปภายในไมเปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนวจีวิญญัติ.
รูปภายนอกที่เปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
การพูด การเปลงวาจา การเจรจา การกลาว การปาวรอง การโฆษณา วาจา วจีเภท
แหงบุคคลผูจิตเปนกุศล หรือมีจิตเปนอกุศล หรือมีจิตเปนอัพยากฤต อันใด นี้เรียกวา วาจา
การแสดงใหรูความหมาย กิริยาที่แสดงใหรูความหมาย ความแสดงใหรูความหมาย ดวยวาจานั้น
อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนวจีวญ
ิ ญัติ.
รูปภายนอกที่ไมเปนวจีวิญญัติ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนวจีวิญญัติ.
[๖๒๔] รูปภายในไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนอากาสธาตุ.
รูปภายนอกที่เปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
อากาศ ธรรมชาติอันนับวาอากาศ ความวางเปลา ธรรมชาติอันนับวาความวางเปลา
ชองวาง ธรรมชาติอันนับวาชองวาง อันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตองแลว อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา
รูปภายนอกที่เปนอากาสธาตุ.
รูปภายนอกที่ไมเปนอากาสธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอากาสธาตุ.
[๖๒๕] รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนอาโปธาตุ.
รูปภายนอกที่เปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
สภาวะที่เอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ สภาวะที่เหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติ
เครื่องเกาะกุมรูป รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนอาโปธาตุ.
รูปภายนอกที่ไมเปนอาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอาโปธาตุ.
[๖๒๖] รูปภายในไมเปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปลหุตา.
รูปภายนอกที่เปนรูปลหุตา นั้น เปนไฉน?
ความเบา ความรวดเร็ว ความไมเชื่องชา ความไมหนัก แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปลหุตา.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปลหุตา นั้นเปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปลหุตา.
[๖๒๗] รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปมุทุตา.

รูปภายนอกที่เปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
ความออน ภาวะที่ออน ความไมแข็ง ความไมกระดาง แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปภายนอกเปนรูปมุทุตา.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปมุทุตา นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปมุทุตา.
[๖๒๘] รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปกัมมัญญตา.
รูปภายนอกที่เปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
กิริยาที่ควรแกการงาน ความควรแกการงาน ภาวะที่ควรแกการงาน แหงรูป อันใด
รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปกัมมัญญตา.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปกัมมัญญตา นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกไมเปนรูปกัมมัญญตา.
[๖๒๙] รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปอุปจยะ.
รูปภายนอกที่เปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
ความสั่งสมแหงอายตนะทั้งหลาย อันใด อันนั้น เปนความเกิดแหงรูป รูปทั้งนี้เรียก
วา รูปภายนอกที่เปนรูปอุปจยะ.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปอุปจยะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปอุปจยะ.
[๖๓๐] รูปภายในไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปสันตติ.
รูปภายนอกที่เปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
ความเกิดแหงรูปอันใด อันนั้นเปนความสืบตอแหงรูป รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอก
ที่เปนรูปสันตติ.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปสันตติ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปสันตติ.
[๖๓๑] รูปภายในไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมรูปชรตา.
รูปภายนอกที่เปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?
ความชรา ความคร่ําครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหีย่ ว ความ
เสื่อมอายุ ความหงอมแหงอินทรีย แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปชรตา.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปชรตา นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนรูปชรตา.
[๖๓๒] รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?

จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในไมเปนรูปอนิจจตา.
รูปภายนอกที่เปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?
ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความแตก ความทําลาย ความไมเที่ยง ความอันตรธาน
แหงรูป อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่เปนรูปอนิจจตา.
รูปภายนอกที่ไมเปนรูปอนิจจตา นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนอนิจจตา.
[๖๓๓] รูปภายในไมเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายในที่ไมเปนกพฬิงการาหาร.
รูปภายนอกที่เปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ นมสด นมสม เนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย หรือวารูปแมอนื่ ใด มีอยู อันเปนของใสปาก ขบเคี้ยว กลืนกิน อิ่มทอง
ของสัตวนั้นๆ ในชนบทใดๆ สัตวทั้งหลาย เลี้ยงชีวิตดวยโอชาอันใด รูปทั้งนี้เรียกวา รูป
ภายนอกที่เปนกพฬิงการาหาร.
รูปภายนอกที่ไมเปนกพฬิงการาหาร นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ รูปอนิจจตา รูปทั้งนี้เรียกวา รูปภายนอกที่ไมเปนกพฬิงการาหาร.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๓ อยางนี้.
ติกนิทเทส จบ
--------------จตุกกนิทเทศ
[๖๓๔] รูปเปนอุปาทาที่เปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิง*การาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่เปนอุปาทินนะ.
รูปเปนอุปาทาที่เปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่เปน
อนุปาทินนะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่
เปนอุปาทินนะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอนุปาทินนะ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่
เปนอนุปาทินนะ.

[๖๓๕] รูปเปนอุปาทาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิง*การาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปเปนอุปาทาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่
เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอนุปาทินนุปาทานิยะ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่เปน
อนุปาทินนุปาทานิยะ.
[๖๓๖] รูปเปนอุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปเปนอุปาทาที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่เปนอัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทาที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่เปนอัปปฏิฆะ.
[๖๓๗] รูปเปนอุปาทาที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่หยาบ.
รูปเปนอุปาทาที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่ละเอียด.
รูปเปนอนุปาทาที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่หยาบ.
รูปเปนอนุปาทาที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่ละเอียด.
[๖๓๘] รูปเปนอุปาทาที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่อยูไกล.
รูปเปนอุปาทาที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?

จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทาที่อยูใกล.
รูปเปนอนุปาทาที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่อยูไกล.
รูปเปนอนุปาทาที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทาที่อยูใกล.
[๖๓๙] รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ.
รูปเปนอุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ
รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสนิทัสสนะ.
รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้
เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอนิทัสสนะ.
[๖๔๐] รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปเปนอุปาทินนะที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อุปาทินนะที่เปนอัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมมิไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนอัปปฏิฆะ.
[๖๔๑] รูปเปนอุปาทินนะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่เปน

มหาภูต.
รูปเปนอุปาทินนะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่ไมเปนมหาภูต.
รูปเปนอนุปาทินนะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ
ที่เปนมหาภูต.
รูปเปนอนุปาทินนะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะ
ที่ไมเปนมหาภูต.
[๖๔๒] รูปเปนอุปาทินนะที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่หยาบ.
รูปเปนอุปาทินนะที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ
รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะ
ที่ละเอียด.
รูปเปนอนุปาทินนะที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่หยาบ.
รูปเปนอนุปาทินนะที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่ละเอียด.
[๖๔๓] รูปเปนอุปาทินนะที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อุปาทินนะที่อยูไกล.
รูปเปนอุปาทินนะที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนะที่ใกล.

รูปเปนอนุปาทาทินนะที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่อยูไกล.
รูปเปนอนุปาทินนะที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนะที่อยูใกล.
[๖๔๔] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ ที่เปนสนิทัสสนะ.
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปน
อนิทัสสนะ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปน
สนิทัสสนะ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอนิทัสสนะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
รูปอนิจจตา หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอนิทัสสนะ.
[๖๔๕] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปน
สัปปฏิฆะ.
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?

กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนอัปปฏิฆะ.
[๖๔๖] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะ
ที่เปนมหาภูต.
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตนิ ทรีย หรือรูปแมอื่นใด
มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ
กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่ไมเปนมหาภูต.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ อาโปธาตุ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุ*ปาทานิยะที่เปนมหาภูต.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ อากาสธาตุ รูปอุปจยะ
รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้ เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะ
ที่ไมเปนมหาภูต.
[๖๔๗] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่หยาบ.
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ
อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อุปาทินนุปาทานิยะที่ละเอียด.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่หยาบ.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่ละเอียด.
[๖๔๘] รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ

อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปน
อุปาทินนุปาทานิยะที่อยูไกล.
รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กายายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอุปาทินนุปาทานิยะที่อยูใกล.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูปชรตา รูปอนิจจตา
หรือรูปแมอื่นใด มีอยู ไดแก อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร
ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่อยูไกล.
รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
สัททายตนะ หรือรูปแมอนื่ ใด มีอยู ไดแก รูปายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ
โผฏฐัพพายตนะ ที่กรรมไมไดแตงขึ้น รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนุปาทินนุปาทานิยะที่อยูใกล.
[๖๔๙] รูปเปนสัปปฏิฆะที่เปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะที่เปนอินทรีย.
รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย.
รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนอินทรีย.
รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนอินทรีย.
[๖๕๐] รูปเปนสัปปฏิฆะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะที่เปนมหาภูต.
รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนสัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต.
รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะที่เปนมหาภูต.
รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอัปปฏิฆะที่ไมเปนมหาภูต.
[๖๕๑] รูปเปนอินทรียที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียที่หยาบ.
รูปเปนอินทรียที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียที่ละเอียด.
รูปไมเปนอินทรียที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียที่หยาบ.

รูปไมเปนอินทรียที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียที่ละเอียด.
[๖๕๒] รูปเปนอินทรียที่อยูไ กล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียที่อยูไกล.
รูปเปนอินทรียที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอินทรียที่อยูใกล.
รูปไมเปนอินทรียที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียที่อยูไกล.
รูปไมเปนอินทรียที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนอินทรียที่อยูใ กล.
[๖๕๓] รูปเปนมหาภูตที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตที่หยาบ.
รูปเปนมหาภูตที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตที่ละเอียด.
รูปไมเปนมหาภูตที่หยาบ นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตที่หยาบ.
รูปไมเปนมหาภูตที่ละเอียด นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตที่ละเอียด.
[๖๕๔] รูปเปนมหาภูตที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อาโปธาตุ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตที่อยูไกล.
รูปเปนมหาภูตที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนมหาภูตที่อยูใกล.
รูปไมเปนมหาภูตที่อยูไกล นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตที่อยูไกล.
รูปไมเปนมหาภูตที่อยูใกล นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ รสายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปไมเปนมหาภูตที่อยูใกล.
[๖๕๕] รูปที่เห็นได คือ รูปายตนะ
รูปที่ฟงได คือ สัททายตนะ
รูปที่รูได คือ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
รูปที่รูแจงไดดวยใจ คือ รูปทั้งหมด.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๔ อยางนี้.
จตุกกนิทเทศ จบ
------------ปญจกนิทเทศ

[๖๕๖] รูปที่เรียกวา ปฐวีธาตุ นั้น เปนไฉน?
ธรรมชาติที่แข็ง ธรรมชาติที่กระดาง ความแข็ง ภาวะที่แข็ง เปนภายใน หรือภายนอก
ก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา ปฐวีธาตุ.
รูปที่เรียกวา อาโปธาตุ นั้น เปนไฉน?
ความเอิบอาบ ธรรมชาติที่เอิบอาบ ความเหนียว ธรรมชาติที่เหนียว ธรรมชาติเครื่อง
เกาะกุมรูป เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด
รูปทั้งนี้เรียกวา อาโปธาตุ
รูปที่เรียกวา เตโชธาตุ นั้น เปนไฉน?
ความรอน ธรรมชาติที่รอน ความอุน ธรรมชาติที่อุน ความอบอุน ธรรมชาติที่อบอุน
เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา
เตโชธาตุ.
รูปที่เรียกวา วาโยธาตุ นั้น เปนไฉน?
ความพัดไปมา ธรรมชาติที่พัดไปมา ธรรมชาติเครื่องค้ําจุนรูป เปนภายในหรือภายนอก
ก็ตาม เปนอุปาทินนะหรืออนุปาทินนะก็ตาม อันใด รูปทั้งนี้เรียกวา วาโยธาตุ.
รูปที่เปน อุปาทา นั้น เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปที่เปนอุปาทา.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๕ อยางนี้
ปญจกนิทเทศ จบ
------------------------ฉักกนิทเทศ
[๖๕๗] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ
รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ
รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ
รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ
รูปอันกายวิญญาณพึงรู คือ โผฏฐัพพายตนะ
รูปอันมโนวิญญาณพึงรู คือ รูปทั้งหมด
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๖ อยางนี้.
ฉักกนิทเทศ จบ
-----------------------สัตตกนิทเทศ
[๖๕๘] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ
รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ
รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ
รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ

รูปอันกายวิญญาณพึงรู คือ โผฏฐัพพายตนะ
รูปอันมโนธาตุพึงรู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพ*พายตนะ
รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู คือ รูปทั้งหมด
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๗ อยางนี้.
สัตตกนิทเทศ จบ
------------------อัฏฐกนิทเทศ
[๖๕๙] รูปอันจักขุวิญญาณพึงรู คือ รูปายตนะ
รูปอันโสตวิญญาณพึงรู คือ สัททายตนะ
รูปอันฆานวิญญาณพึงรู คือ คันธายตนะ
รูปอันชิวหาวิญญาณพึงรู คือ รสายตนะ
รูปอันกายวิญญาณพึงรูที่มีสัมผัสเปนสุข คือ โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจ
รูปอันกายวิญญาณพึงรูที่มีสัมผัสเปนทุกข คือ โผฏฐัพพะ อันไมเปนที่ชอบใจ
รูปอันมโนธาตุพึงรู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ
รูปอันมโนวิญญาณธาตุพึงรู คือ รูปทั้งหมด
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๘ อยางนี้.
อัฏฐกนิทเทศ จบ
--------------นวกนิทเทศ
[๖๖๐] รูปที่เรียกวา จักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา จักขุนทรีย.
รูปที่เรียกวา โสตินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ฆานินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ชิวหินทรีย
ฯลฯ ที่เรียกวา กายินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา อิตถินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ปุริสินทรีย ฯลฯ
ที่เรียกวา ชีวิตินทรีย นั้นเปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ*ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิตแหงรูปธรรมนัน้ ๆ อันใด รูปทั้งนี้
เรียกวา ชีวิตินทรีย.
รูปที่ไมเปนอินทรีย นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปที่ไมเปนอินทรีย.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๙ อยางนี้.
นวกนิทเทศ จบ
-------------

ทสกนิทเทศ
[๖๖๑] รูปที่เรียกวา จักขุนทรีย นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา จักขุนทรีย.
รูปที่เรียกวา โสตินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ฆานินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ชิวหินทรีย ฯลฯ
ที่เรียกวา กายินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา อิตถินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา ปุริสินทรีย ฯลฯ ที่เรียกวา
ชีวิตินทรีย นั้น เปนไฉน?
อายุ ความดํารงอยู ความเปนไปอยู กิริยาที่เปนไปอยู อาการที่สืบเนื่องกันอยู ความ
ประพฤติเปนไปอยู ความหลอเลี้ยงอยู ชีวิต อินทรียคือชีวิต แหงรูปธรรมนั้นๆ อันใด รูป*ทั้งนี้เรียกวา ชีวิตินทรีย.
รูปที่ไมเปนอินทรียที่เปนสัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ รูปทั้งนี้เรียกวา รูปที่ไมเปนอินทรียที่เปนสัปปฏิฆะ.
รูปที่ไมเปนอินทรียที่เปนอัปปฏิฆะ นั้น เปนไฉน?
กายวิญญัติ ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปที่ไมเปนอินทรีย ที่เปนอัปปฏิฆะ.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๐ อยางนี้.
ทสกนิทเทศ จบ
-------------เอกาทสกนิทเทศ
[๖๖๒] รูปที่เรียกวา จักขายตนะ นั้น เปนไฉน?
จักขุใด เปนปสาทรูป อาศัยมหาภูตรูป ๔ ฯลฯ นี้เรียกวา จักขุบาง ฯลฯ บานวางบาง
รูปทั้งนี้เรียกวา จักขายตนะ.
รูปที่เรียกวา โสตายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา ฆานายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา ชิวหายตนะ
ฯลฯ ที่เรียกวา กายายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา รูปายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา สัททายตนะ ฯลฯ
ที่เรียกวา คันธายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา รสายตนะ ฯลฯ ที่เรียกวา โผฏฐัพพายตนะ นั้น
เปนไฉน?
ปฐวีธาตุ ฯลฯ เรียกวา โผฏฐัพพะบาง โผฏฐัพพธาตุบาง รูปทั้งนี้เรียกวา โผฏฐัพ*พายตนะ.
รูปเปนอนิทัสสนะ เปนอัปปฏิฆะ แตนับเนื่องในธัมมายตนะ นั้น เปนไฉน?
อิตถินทรีย ฯลฯ กพฬิงการาหาร รูปทั้งนี้เรียกวา รูปเปนอนิทัสสนะ เปนอัปปฏิฆะ
แตนับเนื่องในธัมมายตนะ.
สงเคราะหรูปเปนหมวดละ ๑๑ อยางนี้.
เอกาทสกนิทเทศ จบ.
รูปวิภัตติ จบ.
ภาณวารที่ ๘ จบ.

------------นิกเขปกัณฑ
ติกะ
[๖๖๓] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กุศลมูล ๓ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, เวทนาขันธ สัญญาขันธ สงขารขันธ
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมีกุศลมูลนั้น
เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น,
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้น เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ
คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใช
อกุศล ไมใชกรรมวิบาก, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปน
อัพยากฤต.
[๖๖๔] ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้น เวนสุขเวทนา
ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหงสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา.
ธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยทุกขเวทนานั้น เวนทุกขเวทนา
ในกามาวจรจิต อันเปนที่เกิดแหงทุกขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวย
ทุกขเวทนา.
ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เวน*อทุกขมสุขเวทนา ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหง
อทุกขมสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวย อทุกขมสุขเวทนา.
[๖๖๕] ธรรมเปนวิบาก เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนวิบาก.
ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนา
ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก.

ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?
ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก, รูปทั้งหมด, และอสังขตธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก.
[๖๖๖] ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ เขายึดครองและเปน
อารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปที่กรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครองและเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง แตเปนอารมณ
ของอุปาทาน เปนไฉน?
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรมวิบาก
และรูปที่กรรมมิไดแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ
ไมเขายึดครองแตเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง และไมเปน
อารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิ ไมเขายึดครองและไมเปนอารมณของอุปาทาน.
[๖๖๗] ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทภะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกัน กับอกุศลมูล
นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเศราหมองและเปน
อารมณของสังกิเลส.
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส.
[๖๖๘] ธรรมมีวิตกมีวิจาร เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขัณธ อันสัมปยุตดวยวิตกและวิจารนั้น เวนวิตกและวิจาร
ในกามวจรจิต รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหงธรรมมีวิตกมีวจิ าร สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีวติ กมีวิจาร.

ธรรมไมมีวติ กแตมีวิจาร เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิตกและวิจารนั้น เวนวิจารในรูปาวจรจิต
โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหงธรรมไมมวี ิตกแตมีวิจาร สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมไมมี
วิตกแตมีวิจาร.
ธรรมไมมีวติ กไมมีวิจาร เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาจรจิต โลกุตตรจิต
อันเปนที่เกิดแหงธรรมไมมีวติ กไมมีวิตกไมมีวิจาร, รูปทั้งหมดและอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร.
[๖๖๙] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตินั้น เวนปติ ในกามาวจรจิต
รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหงปติ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยปติ.
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้น เวนสุขเวทนา
ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต โลกุตตรจิต อันเปนที่เกิดแหงสุขเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.
ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนานั้น เวนอุเบกขา
เวทนา ในกามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิตอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขาเวทนา
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
[๖๗๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส.
[๖๗๑] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา
ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝน
ในธรรมของสัตบุรุษ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน เห็นตนในรูป
ยอมเห็นเวทนาเปนตน หรือเห็นตนมีเวทนา เห็นเวทนาในตน เห็นตนในเวทนา ยอมเห็น
สัญญาเปนตน หรือเห็นตนมีสญ
ั ญา เห็นสัญญาในตน เห็นตนในสัญญา ยอมเห็นสังขารเปน*ตน หรือเห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน เห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณเปนตน หรือ
เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏ
คือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชน
คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิ
เปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.
[๖๗๒] วิจิกิจฉา เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน

อดีต ในสวนอนาคต ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมที่วา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทาง
แพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิดพราไป
ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ อันใด
นี้เรียกวา วิจิกจิ ฉา.
[๖๗๓] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความ
ยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือโดยวิปลาส อันมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส.
[๖๗๔] สัญโญชน ๓ นี้ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น, เวทนา*ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวาธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
โลภะ โทสะ โมหะ ที่เหลือ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับโลภะ โทสะ โมหะ
นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยโลภะ โทสะ โมหะ นั้น, กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ
ธรรมอันโสดาปตติมรรค และมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม*อันโสดาปตติมรรค และมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ.
[๖๗๕] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ อันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน ฯลฯ นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.
วิจิกิจฉา เปนไฉน ฯลฯ นี้เรียกวา วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส เปนไฉน ฯลฯ นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส.
สัญโญชน ๓ นี้ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมี
สัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค*ประหาณ.
สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา

ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ, โลภะ โทสะ โมหะ ที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา สัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ สวนกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียว
กันกับ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ
โทสะ โมหะ นั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นั้น เปน
สมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
โลภะ โทสะ โมหะ ที่เหลือ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรค
เบื้องบน ๓ ประหาณ, กิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ โมหะ เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นั้น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นั้น เปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ
อันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ
เปนไฉน?
เวนธรรมนัน้ กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค
และมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ.
[๖๗๖] ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ เปนไฉน?
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ.
ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เปน กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมเปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล และไมใช
กรรมวิบาก, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ
และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.
[๖๗๗] ธรรมเปนของเสกขบุคคล เปนไฉน?
มรรคที่เปนโลกุตตระทั้ง ๔ และสามัญญผลเบื้องต่ํา ๓ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
เปนของเสกขบุคคล.
ธรรมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?
อรหัตตผลเบื้องสูง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนของอเสกขบุคคล.
ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?
เวนธรรมคือมรรค ๔ ผล ๔ เหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม

ที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวะธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกข*บุคคล.
[๖๗๘] ธรรมเปนปริตตะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจรทั้งหมด คือ รูปขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนปริตตะ.
ธรรมเปนมหัคคตะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เปนรูปาวจร อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนมหัคคตะ.
ธรรมเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
เปนอัปปมาณะ.
[๖๗๙] ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปริตตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ.
ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภมหัคคตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ.
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอัปปมาณธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ.
[๖๘๐] ธรรมทราม เปนไฉน?
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ กิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ
โมหะนั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยโลภะ โทสะ โมหะนั้น, กายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมทราม.
ธรรมปานกลาง เปนไฉน?
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมปานกลาง.
ธรรมประณีต เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมประณีต.
[๖๘๑] ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?
อนันตริยกรรม ๕ และนิยตมิจฉาทิฏฐิ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนมิจฉาสภาวะ

และใหผลแนนอน.
ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?
มรรคที่เปนโลกุตตระทั้ง ๔ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผล
แนนอน.
ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?
เวนธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เหลือที่เปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และ
อสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมใหผลไมแนนอน.
[๖๘๒] ธรรมมีมรรคเปนอารมณ เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอริยมรรคเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
มีมรรคเปนอารมณ.
ธรรมมีเหตุคือมรรค เปนไฉน?
เวนองคแหงมรรคเสีย เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยองคแหงมรรค
นั้น ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมมีเหตุคือมรรค.
สัมมาทิฏฐิของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค เปนมรรคดวย เปนเหตุดวย, เวนสัมมา*ทิฏฐิเสีย เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัมมาทิฏฐินั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีเหตุคือมรรค.
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรค สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
เหตุคือมรรค, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธอันสัมปยุตดวยอโลภะ อโทสะ อโมหะ นั้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีเหตุคือมรรค.
ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ทําอริยมรรคใหเปนอธิบดีเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีมรรคเปนอธิบดี.
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ของทานผูพรั่งพรอมดวยอริยมรรคที่กําลังเจริญมรรค
มีวิมังสาเปนอธิบดี อันสัมปยุตดวยวิมังสานัน้ เวนวิมังสาเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
มีมรรคเปนอธิบดี.
[๖๘๓] ธรรมเกิดขึ้นแลว เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว เกิดขึ้นแลว
สงเคราะหดวยสวนที่เกิดขึ้นแลว คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเกิดขึ้นแลว.
ธรรมยังไมเกิดขึ้น เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ยังไมเกิดแลว ยังไมเปนแลว ยังไมเกิดพรอมแลว ยังไมบงั เกิดแลว
ยังไมบังเกิดเฉพาะแลว ยังไมปรากฏแลว ยังไมเกิดขึ้นแลว ยังไมเกิดขึ้นพรอมแลว ยังไม

ตั้งขึ้นแลว ยังไมตั้งขึ้นพรอมแลว ยังไมเกิดขึน้ แลว สงเคราะหดวยสวนที่ยังไมเกิดขึ้น คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมยังไมเกิดขึ้น.
ธรรมจักเกิดขึ้น เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่ยังไมใหผล เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปซึ่งจักเกิดขึ้นเพราะกรรมแตง สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมจักเกิดขึ้น.
[๖๘๔] ธรรมเปนอดีต เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ลวงไปแลว ดับไปแลว ปราศไปแลว แปรไปแลว อัสดงคตแลว
ถึงความดับสูญแลว เกิดขึ้นแลวปราศไป ลวงไป สงเคราะหดวยสวนที่ลว งไปแลว คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอดีต.
ธรรมเปนอนาคต เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ยังไมเกิดแลว ยังไมเปนแลว ยังไมเกิดพรอมแลว ยังไมบงั เกิดแลว
ยังไมบังเกิดเฉพาะแลว ยังไมปรากฏแลว ยังไมเกิดขึ้นแลว ยังไมเกิดขึ้นพรอมแลว ยังไม
ตั้งขึ้นแลว ยังไมตั้งขึ้นพรอมแลว ยังไมมาถึง สงเคราะหดวยสวนที่ยังไมมาถึง คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอนาคต.
ธรรมเปนปจจุบัน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ซึ่งเกิดแลว เปนแลว เกิดพรอมแลว บังเกิดแลว บังเกิดเฉพาะแลว
ปรากฏแลว เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นพรอมแลว ตั้งขึ้นแลว ตั้งขึ้นพรอมแลว เกิดขึ้นเฉพาะแลว
สงเคราะหดวยสวนที่เกิดขึ้นเฉพาะแลว คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนปจจุบัน.
[๖๘๕] ธรรมมีอารมณเปนอดีต เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอดีตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
มีอารมณเปนอดีต.
ธรรมมีอารมณเปนอนาคต เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภอนาคตธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนอนาคต.
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภปจจุบันธรรมเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน.
[๖๘๖] ธรรมเปนภายใน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนภายใน เปนเฉพาะตน เกิดแกตน เปนของเฉพาะแตละบุคคล
เปนอุปาทินนะ ของสัตวนั้นๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนภายใน.
ธรรมเปนภายนอก เปนไฉน?

ธรรมเหลาใด เปนภายใน เปนเฉพาะตน เกิดแกตน เปนของเฉพาะแตละบุคคล
เปนอุปาทินนะ ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นนั้นๆ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนภายนอก.
ธรรมเปนภายในและเปนภายนอก เปนไฉน?
ธรรมทั้ง ๒ ประเภทนั้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนภายในและเปนภายนอก.
[๖๘๗] ธรรมมีอารมณเปนภายใน เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายในเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนภายใน.
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายนอกเกิดขึ้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีอารมณเปนภายนอก.
ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิกเหลาใด ปรารภธรรมเปนภายใน ธรรมเปนภายนอกเกิดขึ้น
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก.
[๖๘๘] ธรรมที่เห็นไดและกระทบได เปนไฉน?
รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เห็นไดและกระทบได.
ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได เปนไฉน?
จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได.
ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ, รูปที่เห็นไมไดกระทบไมได ซึ่ง
นับเนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบ
ไมได.
ติกะ จบ
------------------เหตุโคจฉกะ
[๖๘๙] ธรรมเปนเหตุ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ กามาวจรเหตุ ๙ รูปาวจรเหตุ ๖ อรูปาวจร
เหตุ ๖ โลกุตตรเหตุ ๖.
[๖๙๐] บรรดาเหตุเหลานั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ.
บรรดากุศลเหตุ ๓ นั้น อโลภะ เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ การไมกําหนัดนัก กิริยาที่ไมกําหนัดนัก
ความไมกําหนัดนัก ความไมเพงเล็ง กุศลมูล คืออโลภะ นี้เรียกวา อโลภะ.

อโทสะ เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ไมตรีกิริยาที่
สนิทสนม ความสนิทสนม การเอ็นดู กิรยิ าที่เอ็นดู ความเอ็นดู ความแสวงหาประโยชน
เกื้อกูล ความสงสาร ความไมพยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ นี้เรียกวา
อโทสะ.
อโมหะ เปนไฉน?
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา ความรูในสวนอดีต ความรูในสวนอนาคต ความรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต
ความรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น ปญญา กิริยาที่รูชัด
ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความ
เขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด
ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความ
เห็นแจง ความรูชัด ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือน
ศาสตรา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป
ปญญาเหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ที่มีลักษณะเชนวานี้ อันใด
นี้เรียกวา อโมหะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศลเหตุ ๓.
[๖๙๑] อกุศลเหตุ ๓ เปนไฉน?
โลภะ โทสะ โมหะ.
บรรดาอกุศลเหตุ ๓ นั้น โลภะ เปนไฉน?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป
ธรรมชาติผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติอัน
รอยรัด ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือน
เสนดาย ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณิธาน
ธรรมชาติผูนําไปสูภพ ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย
ความหวงใย ความผูกพัน การหวัง กิรยิ าที่หวัง ความหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง
ความหวังกลิ่น ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความ
หวังบุตร ความหวังชีวิต ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง
การกระซิบ กิริยาที่กระซิบ ความกระซิบ การละโมบ กิริยาที่ละโมบ ความละโมบ
ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ความใครในอารมณดีๆ ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความ
โลภเกินขนาด ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ

[คือราคะที่สหรคต ดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา
โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง
เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยาง
ตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดน
แหงมาร ตัณหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร
อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวา โลภะ.
โทสะ เปนไฉน?
อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้น
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ
เสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ
เสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนที่รักชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปน
ที่ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดขึ้นไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง
ความกระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความคิด
ประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ โกรธ กิรยิ าที่โกรธ
ความโกรธมีลกั ษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย ความ
คิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน
ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา โทสะ.
โมหะ เปนไฉน?
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูทั้งในสวน
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนีจ้ ึง
เกิดขึ้น ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง
ความไมแทงตลอด ความไมถอื เอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ
ความไมพิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด
ความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคือ
อวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด
นี้เรียกวา โมหะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศลเหตุ ๓.
[๖๙๒] อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากของกุศลธรรม หรือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ
ในพวกกิริยาอัพยากตธรรม สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อัพยากตเหตุ ๓.
[๖๙๓] กามาวจรเหตุ ๙ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กามาวจรเหตุ ๙.

รูปาวจรเหตุ ๖ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา รูปาวจรเหตุ ๖.
อรูปาวจรเหตุ ๖ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อรูปาวจรเหตุ ๖.
[๖๙๔] โลกุตตรเหตุ ๖ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อรูปาวจรเหตุ ๖.
บรรดาโลกุตตรเหตุ ๖ นั้น กุศลเหตุ ๓ เปนไฉน?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ.
บรรดากุศลเหตุ ๓ นั้น อโลภะ เปนไฉน?
การไมโลภ กิริยาที่ไมโลภ ความไมโลภ ความไมกําหนัด กิริยาที่ไมกําหนัด ความ
ไมกําหนัด ความไมเพงเล็ง กุศลมูลคืออโลภะ นี้เรียกวา อโลภะ.
อโทสะ เปนไฉน?
การไมคิดประทุษราย กิริยาที่ไมคิดประทุษราย ความไมคิดประทุษราย ฯลฯ ความไม
พยาบาท ความไมคิดเบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ นี้เรียกวา อโทสะ.
อโมหะ เปนไฉน?
ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิโรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินี*ปฏิปทา ความรูในสวนอดีต ความรูในสวนอนาคต ความรูทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต
ความรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น ปญญา กิริยาที่รูชัด
ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไป
กําหนดเฉพาะภาวะที่รู ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รูละเอียด ความรูแจมแจง ความคนคิด ความใครครวญ
ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง ความเห็นแจง ความรูช ัด
ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย ปญญาพละ ปญญาเหมือนศัสตรา ปญญาเหมือน
ปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญาเหมือน
ดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค อันเปนองคแหงมรรค
นับเนื่องในมรรค นี้ชื่อวา อโมหะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กุศลเหตุ ๓.
อัพยากตเหตุ ๓ เปนไฉน?
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ฝายวิบากแหงกุศลธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
อัพยากตเหตุ ๓.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา โลกุตตรเหตุ ๖.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุ.
[๖๙๕] ธรรมไมเปนเหตุ เปนไฉน?
เวนธรรมเปนเหตุเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรมที่เหลือ
ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ

รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุ.
[๖๙๖] ธรรมมีเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด มีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีเหตุ.
ธรรมไมมีเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ไมมีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมมีเหตุ.
[๖๙๗] ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ.
ธรรมวิปปยุตจากเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากเหตุ.
[๖๙๘] ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ เปนไฉน?
โลภะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโลภะ
โทสะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และมีเหตุโดยโทสะ
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทั้ง ๓ นั้นเปนเหตุ และมีเหตุโดยกันและกัน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุ และมีเหตุ.
ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด มีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น เวนธรรมที่เปนเหตุเหลานั้นเสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ.
[๖๙๙] ธรรมเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?
โลภะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ
โดยโลภะ
โทสะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุโดยโมหะ โมหะเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ
โดยโทสะ.
อโลภะ อโทสะ อโมหะ ทั้ง ๓ นั้นเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ โดยกันและกัน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุ และสัมปยุตดวยเหตุ.
ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น เวนธรรมที่เปนเหตุเหลานั้นเสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ.
[๗๐๐] ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ไมเปนเหตุ แตมีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ.

ธรรมไมเปนเหตุ และไมมีเหตุ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด ไมเปนเหตุ และไมมีเหตุโดยธรรมที่เปนเหตุเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุและ
ไมมีเหตุ.
เหตุโคจฉกะ จบ
------------------จูฬันตรทุกะ
[๗๐๑] ธรรมมีปจจัย เปนไฉน?
ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีปจจัย.
ธรรมไมมปี จจัย เปนไฉน?
อสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีปจจัย.
[๗๐๒] ธรรมเปนสังขตะ เปนไฉน?
ธรรมที่มีปจจัยเหลานั้นอันใดเลา ธรรมเหลานั้นนั่นแหละชื่อวา ธรรมเปนสังขตะ.
ธรรมเปนอสังขตะ นั้น เปนไฉน?
ธรรมที่ไมมีปจจัยนั้นอันใดเลา ธรรมนั้นนั่นแหละชื่อวา ธรรมเปนอสังขตะ.
[๗๐๓] ธรรมที่เห็นได เปนไฉน?
รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่เห็นได.
ธรรมที่เห็นไมได เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปที่เห็นไมได
ที่กระทบไมได ซึ่งนับเนื่องในธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่
เห็นไมได.
[๗๐๔] ธรรมที่กระทบได เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่กระทบได.
ธรรมที่กระทบไมได เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปที่เห็นไมได กระทบไมได ซึ่งนับเนื่องใน
ธัมมายตนะ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่กระทบไมได.
[๗๐๕] ธรรมเปนรูป เปนไฉน?
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนรูป.
ธรรมไมเปนรูป เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนรูป.
[๗๐๖] ธรรมเปนโลกิยะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เปนกามาวจร

รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนโลกิยะ.
ธรรมเปนโลกุตตระ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมเปนโลกุตตระ.
[๗๐๗] ธรรมที่จิตบางอยางรูได และที่จิตบางอยางรูไมได เปนไฉน?
ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
โสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณ
รูไมได, ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
ชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้น กายวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณ
รูไมได.
ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
ฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้น
ชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได,
ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานัน้ กายวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณ
รูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวญ
ิ ญาณ
รูไมได หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได.
ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
ชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นกายวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได
ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณ
รูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสต
วิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได
ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
กายวิญญาณรูได ธรรมเหลานัน้ ชิวหาวิญญาณรูไมได ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดจักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณ
รูไมได, ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
โสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใดฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นชิวหาวิญญาณ
รูไมได.
ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นจักขุวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
จักขุวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณรูไมได, ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นโสตวิญญาณรูไมได, หรือธรรมเหลาใดโสตวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณ

รูไมได ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นฆานวิญญาณรูไมได หรือธรรมเหลาใด
ฆานวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณไมรูได ธรรมเหลาใดกายวิญญาณรูได ธรรม
เหลานั้นชิวหาวิญญาณรูไมได, หรือธรรมเหลาใดชิวหาวิญญาณรูได ธรรมเหลานั้นกายวิญญาณ
รูไมได
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่จิตบางอยางรูไดและที่จิตบางอยางรูไมได.
จูฬันตรทุกะ จบ
อาสวโคจฉกะ
[๗๐๘] ธรรมเปนอาสวะ เปนไฉน?
อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ.
[๗๐๙] บรรดาอาสวะ ๔ นั้น กามาสวะ เปนไฉน?
ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร
ความหมกมุนคือความใคร ในกามทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กามาสวะ.
[๗๑๐] ภวาสวะ เปนไฉน?
ความพอใจในภพ ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ สิเนหาในภพ
ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา
ภวาสวะ.
[๗๑๑] ทิฏฐาสวะ เปนไฉน?
ความเห็นวา โลกเที่ยงก็ดี วาโลกไมเที่ยงก็ดี วาโลกมีที่สุดก็ดี วาโลกไมมีที่สุดก็ดี
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนา
แตมรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มีไมเปนอยูก็มี
เบื้องหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใชไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ
ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ
ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด
ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะ
เชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐาสวะ.
มิจฉาทิฏฐิ แมทั้งหมด จัดเปนทิฏฐาสวะ.
[๗๑๒] อวิชชาสวะ เปนไฉน?
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูทั้งในสวนอดีต
และสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริง ความไม
แทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความไม
พิจารณา การไมกระทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง

ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา
อวิชชาสวะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอาสวะ.
[๗๑๓] ธรรมไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
เวนอาสวธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เปนกามาวจร
รูปวาจร อรูปาวจร โลกุตตระ ที่เหลือ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนอาสวะ.
[๗๑๔] ธรรมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ
รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณ ของอาสวะ.
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ.
[๗๑๕] ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ.
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอาสวธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ.
[๗๑๖] ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
อาสวะเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ.
ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของอาสวะโดยอาสวธรรมเหลานั้น เวนอาสวธรรมเหลานั้น
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปน
อารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ.
[๗๑๗] ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?
กามาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยกามาสวะ
ภวาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยภวาสวะ
ทิฏฐาสวะ เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยอวิชชาสวะ อวิชชาสวะ
เปนอาสวะ และสัมปยุตดวยอาสวะ โดยทิฏฐาสวะ

สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ.
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอาสวธรรมเหลานั้น เวนอาสวธรรมเหลานั้นเสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปน
อาสวะ.
[๗๑๘] ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอาสวธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต*ธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตเปนอารมณของอาสวะ.
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
วิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ.
อาสวโคจฉกะ จบ
-----------สัญโญชนโคจฉกะ
[๗๑๙] ธรรมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
สัญโญชน ๑๐ คือ กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชน
วิจิกิจฉาสัญโญชน สีลัพพตปรามาสสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน มัจฉริย*สัญโญชน อวิชชาสัญโญชน.
[๗๒๐] บรรดาสัญโญชน ๑๐ นั้น กามราคสัญโญชน เปนไฉน?
ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร
ความหมกหมุนคือความใคร ในกามทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กามราคสัญโญชน.
[๗๒๑] ปฏิฆสัญโญชน เปนไฉน?
อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้น
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ
เสื่อมเสียแกเรา, อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ
เสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนผูเปนที่รักชอบพอของเรา, อาฆาตยอมเกิดขึ้นได
ดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไม
เปนที่รัก ไมเปนที่ชอบพอของเรา หรือ อาฆาตยอมเกิดขึ้นในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต
ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน
โทสะ ความคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุษรายใจ โกรธ
กิริยาที่โกรธ ความโกรธ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาที่คิด
ประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ

ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา ปฏิฆสัญโญชน.
[๗๒๒] มานสัญโญชน เปนไฉน?
การถือตัว วาเราดีกวาเขา วาเราเสมอกับเขา วาเราเลวกวาเขา การถือตัว กิริยา
ที่ถือตัว ความถือตัว มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การยกตน การเทอดตน การเชิดชูตน
ดุจธง การยกจิตขึ้น ความที่จิตตองการเปนดุจธง นี้เรียกวา มานสัญโญชน.
[๗๒๓] ทิฏฐิสัญโญชน เปนไฉน?
ความเห็นวา โลกเที่ยงก็ดี วาโลกไมเที่ยงก็ดี วาโลกมีที่สุดก็ดี วาโลกไมมีที่สุดก็ดี
วาชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอื่นสรีระก็เปนอื่นก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแต
มรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มีไมเปนอยูก็มีเบื้องหนา
แตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก ็ไมใชไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ ความเห็น
ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว
ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐิสัญโญชน.
ความเห็นผิดแมทุกอยาง เวนสีลัพพตปรามาสสัญโญชนเสีย จัดเปนทิฏฐิสัญโญชน.
[๗๒๔] วิจิกิจฉาสัญโญชน เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน
อดีต ในสวนอนาคต ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้
เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความคิด
เห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทาง
สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิด
พราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉาสัญโญชน.
[๗๒๕] สีลัพพตปรามาสสัญโญชน เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ
ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหง
ความพินาศ การถือโดยวิปลาสมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสสัญโญชน.
[๗๒๖] ภวราคสัญโญชน เปนไฉน?
ความพอใจในภพ ความกําหนัดในภพ ความเพลิดเพลินในภพ ตัณหาในภพ
สิเนหาในภพ ความเรารอนในภพ ความสยบในภพ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย
อันใด นี้เรียกวา ภวราคสัญโญชน.
[๗๒๗] อิสสาสัญโญชน เปนไฉน?

การริษยา กิริยาที่ริษยา ความริษยา การเกียดกัน กิริยาที่เกียดกัน ความเกียดกันใน
ลาภสักการะ การทําความเคารพ การนับถือ การไหว การบูชาของคนอื่น อันใด นี้เรียกวา
อิสสาสัญโญชน.
[๗๒๘] มัจฉริยสัญโญชน เปนไฉน?
ความตระหนี่ ๕ คือ ตระหนี่อาวาส ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ
ตระหนี่ธรรม การตระหนี่ กิรยิ าที่ตระหนี่ ความตระหนี่ ความหวงแหน ความเหนียวแนน
ความไมเอื้อเฟอ ความไมเผื่อแผ แหงจิต มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา มัจฉริย*สัญโญชน.
[๗๒๙] อวิชชาสัญโญชน เปนไฉน?
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูทั้งในสวน
อดีตและสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัย ธรรมนีจ้ ึงเกิด
ขึ้น ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความจริง ความ
ไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความไม
พิจารณา ความไมทําใหประจักษแจง ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ นี้เรียกวา อวิชชาสัญโญชน.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนสัญโญชน.
[๗๓๐] ธรรมไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เหลือ ซึ่ง
เปนกามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนสัญโญชน.
[๗๓๑] ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน.
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของสัญโญชน.
[๗๓๒] ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน.
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน เปนไฉน?

ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน.
[๗๓๓] ธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
สัญโญชนธรรมเหลานั้นนั่นแหละ ชื่อวา ธรรมเปนสัญโญชนและเปนอารมณของ
สัญโญชน.
ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของสัญโญชนโดยสัญโญชนธรรมเหลานั้น เวนสัญโญชน*ธรรมเหลานัน้ เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เหลือ
ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน.
[๗๓๔] ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?
กามราคสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยกามราคสัญโญชน
ปฏิฆสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยปฏิฆสัญโญชน
มานสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยมานสัญโญชน
ทิฏฐิสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยทิฏฐิสัญโญชน
วิจิกิจฉาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยวิจิกจิ ฉาสัญโญชน
สีลัพพตปรามาสสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดย
อวิชชาสัญโญชน อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดย
สีลัพพตปรามาสสัญโญชน
ภวราคาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยภวราคสัญโญชน
อิสสาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอิสสาสัญโญชน
มัจฉริยสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยอวิชชาสัญโญชน
อวิชชาสัญโญชน เปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน โดยมัจฉริยสัญโญชน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน.
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชนแตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยสัญโญชนธรรมเหลานั้น เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน.

[๗๓๕] ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากสัญโญชนธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนแตเปนอารมณของสัญโญชน.
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน.
สัญโญชนโคจฉกะ จบ
------------คันถโคจฉกะ
[๗๓๖] ธรรมเปนคันถะ เปนไฉน?
คันถะ ๔ คือ อภิชฌากายคันถะ พยาปาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ.
[๗๓๗] บรรดาคันถะ ๔ นั้น อภิชฌากายคันถะ เปนไฉน?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติ
ผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด
ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือนเสนดาย
ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณิธาณ ธรรมชาติผูนําไป
สูภพ ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย ความ
ผูกพัน ความหวัง กิริยาที่หวัง ภาวะที่หวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกลิ่น
ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวังชีวิต
ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ กิริยาที่กระซิบ ความ
ที่กระซิบ การละโมบ กิริยาที่ละโมบ ความละโมบ ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ภาวะที่ใคร
อารมณดีๆ ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาที่ติดใจ
ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหา
ในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ [คือราคะที่สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน
อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือนเถาวัลย
ความปรารถนามีวัตถุอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข บวงแหงมาร
เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตัณหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก
ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศลมูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวา อภิชฌากายคันถะ.
[๗๓๘] พยาปาทกายคันถะ เปนไฉน?

อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้น
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ
เสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความ
เสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนที่รักที่ชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่
ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดขึ้นไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความ
กระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความคิด
ประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ โกรธ กิรยิ าที่โกรธ ภาวะที่โกรธ มีลักษณะ
เชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การ
คิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความ
ปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา พยาปาทกายคันถะ.
[๗๓๙] สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรตของสมณพราหมณ
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความ
ยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาสกายคันถะ.
[๗๔๐] อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เปนไฉน?
ความเห็นวา โลกเที่ยง นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาโลกไมเที่ยง นี้แหละ
จริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาโลกมีที่สุด นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาโลกไมมี
ที่สุด นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาชีพอันนั้นสรีระก็อนั นั้น นี้แหละจริง อยางอื่น
เปลา ดังนี้ก็ดี วาชีพเปนอื่นสรีระก็เปนอื่น นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาสัตวยัง
เปนอยูเบื้องหนาแตมรณะ นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแต
มรณะ นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มไี มเปนอยูก็มีเบื้องหนาแตมรณะ
นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแต
มรณะ นี้แหละจริง อยางอื่นเปลา ดังนี้ก็ดี ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดาร
คือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความ
ยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิด
แหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อิทงั สัจจาภินิเวสกาย*คันถะ.
มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง เวนสีลัพพตปรามาสกายคันถะ จัดเปนอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ.
สภาวะธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนคันถะ.
[๗๔๑] ธรรมไมเปนคันถะ เปนไฉน?
เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน

กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนคันถะ.
[๗๔๒] ธรรมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของ
คันถะ.
ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของคันถะ.
[๗๔๓] ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ.
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากคันถธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ.
[๗๔๔] ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
คันถธรรมเหลานั้นนั่นเอง ชื่อวา ธรรมเปนคันถะและเปนอารมณของคันถะ.
ธรรมเปนอารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของคันถะโดยคันถธรรมเหลานั้น เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย
คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
อารมณของคันถะแตไมเปนคันถะ.
[๗๔๕] ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยอภิชฌากายคันถะ
อภิชฌากายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยสีลัพพตปรามาสกายคันถะ
อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยอภิชฌากายคันถะ
อภิชฌากายคันถะ เปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะ โดยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ.
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยคันถธรรมเหลานั้น เวนคันถธรรมเหลานั้นเสีย คือ เวทนา*ขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะแตไมเปนคันถะ.
[๗๔๖] ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากคันถธรรมเหลานั้น คือกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม
ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ

สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะแตเปนอารมณของคันถะ.
ธรรมวิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
วิปปยุตจากคันถะและไมเปนอารมณของคันถะ.
คันถโคจฉกะ จบ
----------โอฆ-โยคโคจฉกะ
[๗๔๗] ธรรมเปนโอฆะ เปนไฉน? ฯลฯ
ธรรมเปนโยคะ เปนไฉน? ฯลฯ
โอฆ-โยคโคจฉกะ จบ
------------นีวรณโคจฉกะ
[๗๔๘] ธรรมเปนนิวรณ เปนไฉน?
นิวรณ ๖ คือ กามฉันทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถิ่นมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ
วิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ.
[๗๔๙] บรรดานิวรณ ๖ นัน้ กามฉันทนิวรณ เปนไฉน?
ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร
ความหมกมุนคือความใคร ในกามทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กามฉันทนิวรณ.
[๗๕๐] พยาปาทนิวรณ เปนไฉน?
อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้น
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสีย
แกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความเสื่อม
เสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนที่รักที่ชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา
ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปน
ที่ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดขึ้นไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความ
กระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความประทุษราย
ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติที่ประทุษรายใจ โกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย
การคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความ
ปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา พยาปาทนิวรณ.
[๗๕๑] ถีนมิทธนิวรณ เปนไฉน?
ถีนมิทธะนั้น แยกเปนถีนะอยางหนึ่ง มิทธะอยางหนึ่ง.
ใน ๒ อยางนั้น ถีนะ เปนไฉน?

ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท ความถดถอย
ความหดหู อาการที่หดหู ภาวะที่หดหู ความซบเซา อาการที่ซบเซา ภาวะที่ซบเซาแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา ถีนะ.
มิทธะ เปนไฉน?
ความไมสมประกอบแหงนามกาย ความไมควรแกงานแหงนามกาย ความปกคลุม
ความหุมหอ ความปดบังไวภายใน ความงวงเหงา ความหาวนอน ความโงกงวง ความหาวนอน
อาการที่หาวนอน ภาวะที่หาวนอน อันใด นี้เรียกวา มิทธะ.
ถีนะและมิทธะดังวานี้ รวมเรียกวา ถีนมิทธนิวรณ.
[๗๕๒] อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ เปนไฉน?
อุทธัจจกุกกุจจะนั้น แยกเปนอุทธัจจะอยางหนึ่ง กุกกุจจะอยางหนึ่ง.
ใน ๒ อยางนั้น อุทธัจจะ เปนไฉน?
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อุทธัจจะ.
กุกกุจจะ เปนไฉน?
ความสําคัญวาควรในของที่ไมควร ความสําคัญวาไมควรในของที่ควร ความสําคัญวามี
โทษในของที่ไมมีโทษ ความสําคัญวาไมมีโทษในของที่มีโทษ การรําคาญ กิริยาที่รําคาญ ความ
รําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ ซึ่งมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา กุกกุจจะ.
อุทธัจจะและกุกกุจจะนี้ รวมเรียกวา อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ.
[๗๕๓] วิจกิ ิจฉานิวรณ เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน
อดีต ในสวนอนาคต ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทาง
สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิด
คิดพราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ มี
ลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉานิวรณ.
[๗๕๔] อวิชชานิวรณ เปนไฉน?
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูในสวนอดีตและ
สวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จงึ เกิดขึ้น
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความเปนจริง
ความไมแทงตลอด ความไมถอื เอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ ความ
ไมพิจารณา ความไมทําใหประจักษ ความมีปญญาทราม ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา

ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา
อวิชชานิวรณ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนนิวรณ.
[๗๕๕] ธรรมไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
เวนนิวรณธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนนิวรณ.
[๗๕๖] ธรรมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของ
นิวรณ.
ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของนิวรณ.
[๗๕๗] ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยนิวรณธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ.
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ.
[๗๕๘] ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
นิวรณเหลานั้นนั่นเอง ชื่อวาธรรมเปนนิวรณและเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมเปนอารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของนิวรณโดยนิวรณธรรมเหลานั้น เวนนิวรณธรรมเหลานัน้
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
อารมณของนิวรณแตไมเปนนิวรณ.
[๗๕๙] ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?
กามฉันทนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกามฉันทนิวรณ
พยาปาทนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยพยาปาทนิวรณ
ถีนมิทธนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณเปน
นิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยถีนมิทธนิวรณ

อุทธัจจนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณเปน
นิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ
กุกกุจจนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณเปน
นิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกุกกุจจนิวรณ
วิจิกิจฉานิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ อวิชชานิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยวิจิกิจฉานิวรณ
กามฉันทนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกามฉันทนิวรณ
พยาปาทนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยพยาปาทนิวรณ
ถีนมิทธนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยถีนมิทธนิวรณ
กุกกุจจนิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยกุกกุจจนิวรณ
วิจิกิจฉานิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยวิจิกิจฉานิวรณ
อวิชชานิวรณเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอุทธัจจนิวรณ อุทธัจจนิวรณ
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ โดยอวิชชานิวรณ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนนิวรณและสัมปยุตดวยนิวรณ.
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณแตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยนิวรณธรรมเหลานั้น เวนนิวรณธรรมเหลานัน้ เสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณแตไมเปน
นิวรณ.
[๗๖๐] ธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากนิวรณธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภท
ที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณแตเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณและไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
วิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ.
นิวรณโคจฉกะ จบ
----------ปรามาสโคจฉกะ
[๗๖๑] ธรรมเปนปรามาสะ เปนไฉน?

ทิฏฐิปรามาสะ.
ทิฏฐิปรามาสะ เปนไฉน?
ความเห็นวา โลกเที่ยงก็ดี วาโลกไมเที่ยงก็ดี วาโลกมีที่สุดก็ดี วาโลกไมมีที่สุดก็ดี
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนา
แตมรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มี ไมเปนอยูก็มี เบื้อง
หนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็ไมใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ
ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความ
ผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว
ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐิปรามาสะ.
มิจฉาทิฏฐิ แมทุกอยาง จัดเปนทิฏฐิปรามาสะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนปรามาสะ.
ธรรมไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?
เวนปรามาสธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนปรามาสะ.
[๗๖๒] ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
อารมณของปรามาสะ.
ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของปรามาสะ.
[๗๖๓] ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยปรามาสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ.
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ.
[๗๖๔] ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
ปรามาสะนั้นนั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของปรามาสะโดยปรามาสธรรมเหลานั้น เวนปรามาสธรรม
เหลานั้นเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่ง

เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะแตไมเปนปรามาสะ.
[๗๖๕] ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากปรามาสธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยา*กตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแก รูปขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะแตเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะและไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
วิปปยุตจากปรามาสะและไมเปนอารมณของปรามาสะ.
ปรามาสโคจฉกะ จบ
-------------มหันตรทุกะ
[๗๖๖] ธรรมมีอารมณ เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมี
อารมณ.
ธรรมไมมีอารมณ เปนไฉน?
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีอารมณ.
[๗๖๗] ธรรมเปนจิต เปนไฉน?
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนจิต.
ธรรมไมเปนจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิต.
[๗๖๘] ธรรมเปนเจตสิก เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเจตสิก.
ธรรมไมเปนเจตสิก เปนไฉน?
จิต รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนเจตสิก.
[๗๖๙] ธรรมสัมปยุตดวยจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยจิต.
ธรรมวิปปยุตจากจิต เปนไฉน?
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปยุตจากจิต.
จิต จะกลาววาสัมปยุตดวยจิตก็ไมได วาวิปปยุตจากจิตก็ไมได.
[๗๗๐] ธรรมเจือกับจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเจือกับจิต.

ธรรมไมเจือกับจิต เปนไฉน?
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเจือกับจิต.
จิต จะกลาววาเจือกับจิตก็ไมได วาไมเจือกับจิตก็ไมได.
[๗๗๑] ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือรูปแมอนื่ ใดซึ่ง
เกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน มีอยู คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา รูปกัมมัญญตา รูป
อุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีจิตเปนสมุฏฐาน.
ธรรมไมมีจติ เปนสมุฏฐาน เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน.
[๗๗๒] ธรรมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อ
วา ธรรมเกิดรวมกับจิต.
ธรรมไมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเกิดรวมกับจิต.
[๗๗๓] ธรรมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ, กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อ
วา ธรรมเกิดคลอยตามจิต.
ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเกิดคลอยตามจิต.
[๗๗๔] ธรรมเจือกับจิตและมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเจือกับจิตและมี
จิตเปนสมุฏฐาน.
ธรรมไมเจือกับจิตและไมมีจิตเปนสมุฏฐาน เปนไฉน?
จิต รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเจือกับจิตและไมมี
จิตเปนสมุฏฐาน.
[๗๗๕] ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเจือกับจิต มีจิต
เปนสมุฏฐาน และเกิดรวมกับจิต.
ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดรวมกับจิต เปนไฉน?
จิต รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเจือกับจิต ไมมี
จิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดรวมกับจิต.
[๗๗๖] ธรรมเจือกับจิต มีจิตเปนสมุฏฐาน และเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเจือกับจิต มีจิต

เปนสมุฏฐาน และเกิดคลอยตามจิต.
ธรรมไมเจือกับจิต ไมมีจิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดคลอยตามจิต เปนไฉน?
จิต รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเจือกับจิต ไมมี
จิตเปนสมุฏฐาน และไมเกิดคลอยตามจิต.
[๗๗๗] ธรรมเปนภายใน เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนภายใน.
ธรรมเปนภายนอก เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนภายนอก.
[๗๗๘] ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอาศัยมหาภูตรูปเกิด.
ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ มหาภูตรูป ๔ และอสังขตธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมอาศัยมหาภูตรูปเกิด.
[๗๗๙] ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง เปนไฉน?
วิบากแหงกุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ และรูปที่กรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชื่อ
วา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิเขายึดครอง.
ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง เปนไฉน?
กุศลธรรมและอกุศลธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร
คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, ธรรมที่เปนกิริยา ไมใชกุศล ไมใชอกุศล ไมใชกรรม
วิบาก, รูปที่กรรมมิไดแตงขึ้น, มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครอง.
มหันตรทุกะ จบ.
----------อุปาทานโคจฉกะ
[๗๘๐] ธรรมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน.
[๗๘๑] บรรดาอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทาน เปนไฉน?
ความพอใจคือความใคร ความกําหนัดคือความใคร ความเพลิดเพลินคือความใคร
ตัณหาคือความใคร สิเนหาคือความใคร ความเรารอนคือความใคร ความสยบคือความใคร
ความหมกมุนคือความใครในกามทั้งหลาย อันใด นี้ชื่อวากามุปาทาน.
[๗๘๒] ทิฏุปาทาน เปนไฉน?
ความเห็นวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบาก
ของกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกอืน่ ไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูที่จุติและ

อุปบัติไมมี สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมมีในโลก สมณพราหมณที่กระทําใหแจงซึ่งโลก
นี้และโลกอื่นดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหคนอื่นรูไดไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็น
ไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว
ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวา ทิฏุปาทาน.
เวนสีลัพพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานเสีย มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง จัดเปนทิฏุปาทาน.
[๗๘๓] สีลัพพตุปาทาน เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรต ของสมณพราหมณ
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ
ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ
ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความ
พินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตุปาทาน.
[๗๘๔] อัตตาวาทุปาทาน เปนไฉน?
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของ
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรษุ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนาเปนตน หรือเห็นตนมีเวทนา เห็นเวทนาในตน เห็น
ตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญาเปนตน หรือเห็นตนมีสัญญา เห็นสัญญาในตน เห็นตนในสัญญา
ยอมเห็นสังขารเปนตน หรือเห็นตนมีสังขาร เห็นสังขารในตน เห็นตนในสังขาร ยอมเห็น
วิญญาณเปนตน หรือเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความ
เห็นไปขางทิฏฐิ ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว
ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวา อัตตวาทุปาทาน.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอุปาทาน.
[๗๘๕] ธรรมไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
เวนอุปาทานธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนอุปาทาน.
[๗๘๖] ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของ
อุปาทาน.

ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของอุปาทาน.
[๗๘๗] ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน.
[๗๘๘] ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
อุปาทานเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนอุปาทานและเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของอุปาทาน โดยอุปาทานธรรมเหลานั้น เวนอุปาทานเหลา
นั้นเสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมเปนอารมณของอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน.
[๗๘๙] ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?
ทิฏุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยทิฏุปาทาน
สีลัพพตุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยสีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยกามุปาทาน กามุปาทาน
เปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน โดยอัตตวาทุปาทาน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอุปาทานและสัมปยุตดวยอุปาทาน.
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยอุปาทานธรรมเหลานั้น เวนอุปาทานธรรมเหลานั้นเสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทานแตไมเปน
อุปาทาน.
[๗๙๐] ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากอุปาทานธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานแตเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม

วิปปยุตจากอุปาทานและไมเปนอารมณของอุปาทาน.
อุปาทานโคจฉกะ จบ
---------------กิเลสโคจฉกะ
[๗๙๑] ธรรมเปนกิเลส เปนไฉน?
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ
[๗๙๒] บรรดากิเลสวัตถุ ๑๐ นั้น โลภะ เปนไฉน?
ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคลอยตามอารมณ ความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต ความอยาก ความสยบ
ความหมกมุน ความใคร ความรักใคร ความของอยู ความจมอยู ธรรมชาติผูคราไป ธรรมชาติ
ผูหลอกลวง ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิด ธรรมชาติผูยังสัตวใหเกิดพรอม ธรรมชาติอันรอยรัด
ธรรมชาติอันมีขาย ธรรมชาติอันกําซาบใจ ธรรมชาติอันซานไป ธรรมชาติเหมือนเสนดาย
ธรรมชาติอันแผไป ธรรมชาติผูประมวลมา ธรรมชาติเปนเพื่อนสอง ปณิธาน ธรรมชาติผูนําไป
สูภพ ตัณหาเหมือนปา ตัณหาเหมือนดง ความเกี่ยวของ ความเยื่อใย ความหวงใย ความ
ผูกพัน การหวัง กิริยาที่หวัง ความหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกลิ่น ความ
หวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวังชีวติ
ธรรมชาติผูกระซิบ ธรรมชาติผูกระซิบทั่ว ธรรมชาติผูกระซิบยิ่ง การกระซิบ กิริยาที่กระซิบ
ความกระซิบ การละโมบ กิริยาที่ละโมบ ความละโมบ ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ความ
ใครในอารมณดีๆ ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินพอดี ความติดใจ กิริยาที่
ติดใจ ความปรารถนา ความกระหยิ่มใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ตัณหาในนิโรธ [คือราคะที่สหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ] รูปตัณหา
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา โอฆะ โยคะ คันถะ
อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส อนุสัย ปริยุฏฐาน ตัณหาเหมือน
เถาวัลย ความปรารถนาวัตถุมีอยางตางๆ รากเงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกข
บวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร แดนแหงมาร ตัณหาเหมือนแมนา้ํ ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือน
เชือกผูก ตัณหาเหมือนสมุทร อภิชฌา อกุศล มูลคือโลภะ อันใด นี้เรียกวา โลภะ.
[๗๙๓] โทสะ เปนไฉน?
อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้น
ไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ
เสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนที่รักที่ชอบพอของ
เรา อาฆาตยอมเกิดขึ้นไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทํา
ความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดขึ้นไดในฐานะอันใช
เหตุ จิตอาฆาต ความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความขุนเคือง

ความพลุงพลาน โทสะ ความคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติที่
ประทุษรายใจ โกรธ กิรยิ าที่โกรธ ความโกรธ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด [และ] การคิดประทุษราย
กิริยาที่คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาที่คิดปองราย ความคิดปองราย
ความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา โทสะ.
[๗๙๔] โมหะ เปนไฉน?
ความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูทั้งในสวนอดีต
และสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น
ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามความเปนจริง
ความไมแทงตลอด ความไมถอื เอาโดยถูกตอง ความไมหยั่งลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจ
การไมพิจารณา การไมทําใหประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง
ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสยั คืออวิชชา
ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา
โมหะ.
[๗๙๕] มานะ เปนไฉน?
การถือตัววา เราดีกวาเขา เราเสมอกับเขา เราเลวกวาเขา การถือตัว กิริยาที่ถือตัว
ความถือตัว มีลักษณะเชนวานี้ อันใด การยกตน การเทิดตน การเชิดชูตนดุจธง การยกจิต
ขึ้น ความมีจิตตองการเปนดุจธง นี้เรียกวา มานะ.
[๗๙๖] ทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา โลกเที่ยงก็ดี วาโลกไมเที่ยงก็ดี วาโลกมีที่สุดก็ดี วาโลกไมมีที่สุดก็ดี
วาชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี วาชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นก็ดี วาสัตวยังเปนอยูเบื้องหนาแต
มรณะก็ดี วาสัตวไมเปนอยูเบื้องหนาแตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก็มี ไมเปนอยูก็มี เบื้องหนา
แตมรณะก็ดี วาสัตวยังเปนอยูก ็ไมใช ไมเปนอยูก็ไมใชเบื้องหนาแตมรณะก็ดี ทิฏฐิ ความเห็น
ไปขางหนา ปาชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ ความผันแปร
แหงทิฏฐิ สัญโญชนคือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดถือมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว
ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเปนบอเกิดแหงความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวาทิฏฐิ.
มิจฉาทิฏฐิแมทุกอยาง จัดเปน ทิฏฐิ.
[๗๙๗] วิจิกิจฉา เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขา ในสวน
อดีต ในสวนอนาคต ทั้งในสวนอดีตและสวนอนาคต ในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรม
นี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดขึ้น การเคลือบแคลง กิริยาที่เคลือบแคลง ความเคลือบแคลง ความ
คิดเห็นไปตางๆ นานา ความตัดสินอารมณไมได ความเห็นเปนสองแง ความเห็นเหมือนทาง
สองแพรง ความสงสัย ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได ความคิดสายไป ความคิด

พราไป ความไมสามารถจะหยั่งลงถือเอาเปนยุติได ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ มี
ลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉา.
[๗๙๘] ถีนะ เปนไฉน?
ความไมสมประกอบแหงจิต ความไมควรแกการงานแหงจิต ความทอแท ความถดถอย
ความหดหู อาการที่หดหู ภาวะที่หดหู ความซบเซา อาการที่ซบเซา ภาวะที่ซบเซาแหงจิต
อันใด นี้เรียกวา ถีนะ.
[๗๙๙] อุทธัจจะ เปนไฉน?
ความฟุงซานแหงจิต ความไมสงบแหงจิต ความวุนวายใจ ความพลานแหงจิต อันใด
นี้เรียกวา อุทธัจจะ.
[๘๐๐] อหิริกะ เปนไฉน?
กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ไมละอายตอการ
ประกอบอกุศลบาปทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ.
[๘๐๑] อโนตตัปปะ เปนไฉน?
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอ
การประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ.
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกิเลส.
[๘๐๒] ธรรมไมเปนกิเลส เปนไฉน?
เวนกิเลสธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปทั้งหมด และอสังขต*ธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนกิเลส.
[๘๐๓] ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
อารมณของสังกิเลส.
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส.
[๘๐๔] ธรรมเศราหมอง เปนไฉน?
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้น
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเศราหมอง.
ธรรมไมเศราหมอง เปนไฉน?
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม

ไมเศราหมอง.
[๘๐๕] ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัปยุตดวยกิเลส.
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลานั้น คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส.
[๘๐๖] ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กิเลสธรรมเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนกิเลสและเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เปนอารมณของสังกิเลสโดยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกิเลสธรรมเหลานั้น
เสีย คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลสแตไมเปนกิเลส.
[๘๐๗] ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง เปนไฉน?
กิเลสเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนกิเลสและเศราหมอง.
ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด เศราหมองโดยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกิเลสธรรมเหลานัน้ เสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเศราหมองแตไมเปนกิเลส.
[๘๐๘] ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?
โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวย
กิเลส โดยโลภะ
โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุต
ดวยกิเลส โดยโทสะ
มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุตดวย
กิเลส โดยมานะ
ทิฏฐิ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุต
ดวยกิเลส โดยทิฏฐิ
วิจิกิจฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกิจฉา
ถีนะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุต
ดวยกิเลส โดยถีนะ
อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลสและสัมปยุต
ดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ

อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุต
ดวยกิเลส โดยอหิริกะ
อโนตตัปปะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ โมหะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ
โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ
โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ
โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ
มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ
ทิฏฐิ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ
วิจิกิจฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกิจฉา
ถีนะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ
อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ
อโนตตัปปะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ อุทธัจจะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ
โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิรกิ ะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ
โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิรกิ ะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ
โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิรกิ ะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ
มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิรกิ ะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ
ทิฏฐิ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ
วิจิกิจฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจิกิจฉา

ถีนะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ
อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ เปนกิเลส และ
สัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ
อโนตตัปปะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ อหิริกะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ
โลภะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโลภะ
โทสะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโทสะ
โมหะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยโมหะ
มานะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยมานะ
ทิฏฐิ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยทิฏฐิ
วิจิกิจฉา เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยวิจกิ ิจฉา
ถีนะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยถีนะ
อุทธัจจะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอุทธัจจะ
อหิริกะ เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส
และสัมปยุตดวยกิเลส โดยอหิริกะ
สภาวธรรมเหลานี้ ธรรมเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส.
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด สัมปยุตดวยกิเลสธรรมเหลานั้น เวนกิเลสธรรมเหลานั้นเสีย คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยกิเลสแตไมเปน
กิเลส.
[๘๐๙] ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
ธรรมเหลาใด วิปปยุตจากกิเลสธรรมเหลานั้น คือ กุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภท
ที่ยังมีอาสวะ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจรรูป ไดแกรูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลสแตเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?

มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากกิเลสและไมเปนอารมณของสังกิเลส.
กิเลสโคจฉกะ จบ
-------------ปฏฐิทุกะ
[๘๑๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส.
[๘๑๑] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของ
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัตบุรษุ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนตน หรือ
เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน เห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.
[๘๑๒] วิจิกิจฉา เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลงสงสัย ในพระศาสดา ฯลฯ ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉา.
[๘๑๓] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ดวยศีลพรต ของสมณพราหมณ
ในภายนอกแตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชน
วานี้ อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส.
[๘๑๔] สัญโญชน ๓ ดังกลาวมานี้ และกิเลสซึ่งตั้งอยูฐานเดียวกันกับ สัญโญชน ๓
นั้น. เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรค
ประหาณ.
ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ เปนไฉน?
เวนสัญโญชนธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรมที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ.
[๘๑๕] ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
โลภะ โทสะ โมหะ ที่เหลือ และกิเลสซึ่งตั้งอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ
โมหะ นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นั้น,
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ.

ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?
เวนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต
ธรรม ที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ.
[๘๑๖] ธรรมมีสัปปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
สัญโญชน ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส.
[๘๑๗] บรรดาสัญโญชน ๓ นั้น สักกายทิฏฐิ เปนไฉน?
ปุถุชนในโลกนี้ ผูไรการศึกษา ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของ
พระอริยเจา ไมไดฝกฝนในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม
ของสัปบุรุษ ไมไดฝกฝนในธรรมของสัปบุรษุ ยอมเห็นรูปเปนตน หรือเห็นตนมีรูป เห็นรูป
ในตน เห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเปนตน หรือ
เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การยึดถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สักกายทิฏฐิ.
[๘๑๘] วิจิกิจฉา เปนไฉน?
ปุถุชนเคลือบแคลง สงสัย ในพระศาสดา ฯลฯ ความกระดางแหงจิต ความลังเลใจ
มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิจิกิจฉา.
[๘๑๙] สีลัพพตปรามาส เปนไฉน?
ความเห็นวา ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยศีล ดวยพรต ของสมณพราหมณในภายนอก
แตศาสนานี้ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้
อันใด นี้เรียกวา สีลัพพตปรามาส.
[๘๒๐] สัญโญชน ๓ ดังกลาวมานี้ และกิเลสที่ตั้งอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสัญโญชน ๓ นั้น, กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันมีสัญโญชน ๓ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุ
อันโสดาปตติมรรคประหาณ.
สัญโญชน ๓ คือ คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
โลภะ โทสะ โมหะ อันตั้งอยูฐานเดียวกันกับสัญโญชน ๓ นั้น สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา สัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
สวนกิเลสอันตั้งอยูฐานเดียวกันกับ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น. เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันมีโลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอัน
โสดาปตติมรรคประหาณ.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ เปนไฉน?
เวนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากต-

*ธรรมที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปวจร โลกุตตระ คือเวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณ*ขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดา
ปตติมรรคจะประหาณ.
[๘๒๑] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
โลภะ โทสะ โมหะ ที่เหลือ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา สัมปยุตตเหตุอันมรรค
เบื้องสูง ๓ ประหาณ.
สวนกิเลสอันตั้งอยูฐานเดียวกับ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น, เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวย โลภะ โทสะ โมหะ นั้น, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
อันมี โลภะ โทสะ โมหะ นั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมี
สัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ เปนไฉน?
เวนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม
อัพยากตธรรม ที่เหลือ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ
วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุ
อันมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ.
[๘๒๒] ธรรมมีวิตก เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิตกนั้น ในภูมิแหงจิตมีวติ ก ที่เปน
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนวิตกเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีวิตก.
ธรรมไมมีวติ ก เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีวิตก ที่เปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร และโลกุตตระ, วิตก รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมมีวิตก.
[๘๒๓] ธรรมมีวิจาร เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยวิจารนั้น ในภูมิแหงจิตมีวิจาร ที่เปน
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนวิจารเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีวิจาร.
ธรรมไมมีวจิ าร เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีวิจาร ที่เปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร โลกุตตระ, วิจาร รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรม
ไมมีวิจาร.
[๘๒๔] ธรรมมีปติ เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตินั้น ในภูมิแหงจิตมีปติ ที่เปน
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนปติเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมมีปติ.
ธรรมไมมปี ติ เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในภูมิแหงจิตไมมีปติ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร

อรูปาวจร โลกุตตระ ปติ รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมี
ปติ
[๘๒๕] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยปตินั้น ในภูมิแหงจิตมีปติ ที่เปน
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนปติเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมสหรคตดวยปติ.
ธรรมไมสรหคตดวยปติ เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงปติ ที่เปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร โลกุตตระ ปติ รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไม
สหรคตดวยปติ.
[๘๒๖] ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยสุขเวทนานั้นในภูมิแหง
สุขเวทนา ที่เปนกามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ เวนสุขเวทนาเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงสุขเวทนา ที่เปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สุขเวทา รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา.
[๘๒๗] ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอุเบกขาเวทนานั้นในภูมิแหง
อุเบกขาเวทนา ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตระ เวนอุเบกขาเวทนาเสีย
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ ในจิตอันไมเปนภูมิแหงอุเบกขาเวทนาที่เปนกามาวจร
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ อุเบกขาเวทนา รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลา
นี้ชื่อวา ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
[๘๒๘] ธรรมเปนกามาวจร เปนไฉน?
ขันธ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งทองเที่ยวอยู
นับเนื่องอยู ในภูมิระหวางนี้ คือ เบื้องต่ํากําหนดอเวจีนรกเปนที่สุด เบื้องสูงกําหนดเทพชั้น
ปรนิมมิตวสวัตตีเปนที่สุด อันใด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกามาวจร.
ธรรมไมเปนกามาวจร เปนไฉน?
รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไม
เปนกามาวจร.
[๘๒๙] ธรรมเปนรูปาวจร เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิก ของทานผูเขาสมาบัติ (กุศลฌาน) หรือของทานผูอุปบัติ

(วิปากฌาน) หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐธรรมสุขวิหาร (กิรยิ าฌาน) ซึ่งทองเที่ยวอยู นับเนือ่ ง
อยู ในภูมิระหวางนี้ คือ เบื้องต่ํากําหนดพรหมโลกเปนที่สุด เบื้องสูงกําหนดเทพชั้นอกนิษฐ
เปนที่สุด อันใด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนรูปาวจร.
ธรรมไมเปนรูปาวจร เปนไฉน?
กามาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไม
เปนรูปาวจร.
[๘๓๐] ธรรมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?
ธรรมคือจิตและเจตสิก ของทานผูเขาสมาบัติ (กุศลฌาน) หรือของทานผูอุปบัติ
(วิปากฌาน) หรือของทานผูอยูดวยทิฏฐิธรรมสุขวิหาร (กิรยิ าฌาน) ซึ่งทองเที่ยวอยู นับเนือ่ งอยู
ในภูมิระหวางนี้ คือเบื้องต่ํากําหนดเทพผูเขาถึงอากาสานัญจายตนภูมิเปนที่สุด เบื้องสูงกําหนด
เทพผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ เปนที่สุด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอรูปาวจร.
ธรรมไมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?
กามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไม
เปนอรูปาวจร.
[๘๓๑] ธรรมเปนปริยาปนนะ เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร
อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนปริยาปนนะ.
ธรรมเปนอปริยาปนนะ เปนไฉน?
มรรค ผลของมรรค และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนอปริยาปนนะ.
[๘๓๒] ธรรมเปนนิยยานิกะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนนิยยานิกะ.
อนิยยานิกธรรม เปนไฉน?
เวนนิยยานิกธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เหลือ
ซึ่งเปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ,
รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อนิยยานิกธรรม.
[๘๓๓] ธรรมใหผลแนนอน เปนไฉน?
อนันตริยกรรม ๕ นิยตมิจฉาทิฏฐิ และมรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมใหผลแนนอน.
ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?
เวนนิยตธรรมเหลานั้นเสีย กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เหลือ ซึ่งเปน
กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ รูปทั้งหมด
และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมใหผลไมแนนอน.
[๘๓๔] ธรรมยังมีธรรมอืน่ ยิ่งกวา เปนไฉน?
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ประเภทที่ยังมีอาสวะ ซึ่งเปนกามาวจร

รูปาวจร อรูปาวจร คือ รูปขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมยังมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา.
ธรรมไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา เปนไฉน?
มรรคและผลของมรรคที่เปนโลกุตตระ และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา.
[๘๓๕] ธรรมเกิดกับกิเลส เปนไฉน?
อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสอันตั้งอยูฐานเดียวกันกับอกุศลมูล
นั้น. เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ อันสัมปยุตดวยอกุศลมูลนั้น. กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันมีอกุศลมูลนั้นเปนสมุฏฐาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเกิดกับกิเลส.
ธรรมไมเกิดกับกิเลส เปนไฉน?
กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ คือ
เวทนาขันธ ฯลฯ วิญญาณขันธ, รูปทั้งหมด และอสังขตธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมไมเกิดกับกิเลส.
ปฏฐิทุกะ จบ
---------------สุตตันติกทุกะ
[๘๓๖] ธรรมเปนไปในสวนวิชชา เปนไฉน?
ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอวิชชา สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนไปในสวน
วิชชา.
ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา เปนไฉน?
ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอวิชชา สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนไปในสวนอวิชชา.
[๘๓๗] วิชชูปมธรรม เปนไฉน?
ปญญาในอริยมรรค ๓ เบื้องต่ํา สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา วิชชูปมธรรม.
วชิรูปมธรรม เปนไฉน?
ปญญาในอรหัตตมรรคเบื้องสูง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา วชิรูปมธรรม.
[๘๓๘] พาลธรรม เปนไฉน?
อหิริกะ อโนตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา พาลธรรม.
บัณฑิตธรรม เปนไฉน?
หิริ โอตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา บัณฑิตธรรม.
กุศลธรรมแมทั้งหมด จัดเปนบัณฑิตธรรม.
[๘๓๙] กัณหธรรม เปนไฉน?
อหิริกะ อโนตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา กัณหธรรม.
อกุศลธรรมแมทั้งหมด จัดเปนกัณหธรรม.
สุกกธรรม เปนไฉน?

หิริ โอตตัปปะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา สุกกธรรม.
กุศลธรรมแมทั้งหมด จัดเปนสุกกธรรม.
[๘๔๐] ตปนิยธรรม เปนไฉน?
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ตปนิยธรรม.
อกุศลธรรมแมทั้งหมด จัดเปนตปนิยธรรม.
อตปนิยธรรม เปนไฉน?
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อตปนิยธรรม.
กุศลธรรมแมทั้งหมด จัดเปนอตปนิยธรรม.
[๘๔๑] อธิวจนธรรม เปนไฉน?
การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งชื่อ การออกชื่อ
การระบุชื่อ การเรียกชื่อ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อธิวจนธรรม.
ธรรมทั้งหมดแลชื่อวา อธิวจนปถธรรม.
[๘๔๒] นิรุตติธรรม เปนไฉน?
การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งชื่อ การออกชื่อ
การระบุชื่อ การเรียกชื่อ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา นิรตุ ติธรรม.
ธรรมทั้งหมดแลชื่อวา นิรตุ ติปถธรรม.
[๘๔๓] บัญญัติธรรม เปนไฉน?
การกลาวขาน สมัญญา บัญญัติ โวหาร นาม การขนานนาม การตั้งชื่อ การออกชื่อ
การระบุชื่อ การเรียกชื่อ ของธรรมนั้นๆ อันใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
บัญญัติธรรม.
ธรรมทั้งหมดแลชื่อวา บัญญัติปถธรรม.
[๘๔๔] บรรดาธรรมเหลานั้น นามธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ และอสังขตธาตุ นี้เรียกวา
นามธรรม.
รูปธรรม เปนไฉน?
มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น นี้เรียกวา รูปธรรม.
[๘๔๕] อวิชชา เปนไฉน?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ อันใด นี้เรียกวา
อวิชชา.
ภวตัณหา เปนไฉน?
ความพอใจในภพ ฯลฯ ความหมกมุนในภพ ในภพทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา ภวตัณหา.
[๘๔๖] ภวทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกจักเกิด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ภวทิฏฐิ.

วิภวทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกจักไมเกิด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา วิภวทิฏฐิ.
[๘๔๗] สัสสตทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกเที่ยง ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย
วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา สัสสตทิฏฐิ.
อุจเฉททิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกจักสูญ ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย
วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ.
[๘๔๘] อันตวาทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดย
วิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อันตวาทิฏฐิ.
อนันตวาทิฏฐิ เปนไฉน?
ความเห็นวา ตนและโลกไมมีที่สุด ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือ
โดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา อนันตวาทิฏฐิ.
[๘๔๙] ปุพพันตานุทิฏฐิ เปนไฉน?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอดีต เกิด
ขึ้น นี้เรียกวา ปุพพันตานุทิฏฐิ.
อปรันตานุทิฏฐิ เปนไฉน?
ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส อันใด ปรารภสวนอนาคต เกิดขึ้น
นี้เรียกวา อปรันตานุทิฏฐิ.
[๘๕๐] อหิริกะ เปนไฉน?
กิริยาที่ไมละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ไมละอายตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อหิริกะ.
อโนตตัปปะ เปนไฉน?
กิริยาที่ไมเกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิริยาที่ไมเกรงกลัว
ตอการประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา อโนตตัปปะ.
[๘๕๑] หิริ เปนไฉน?
กิริยาที่ละอายตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาละอาย กิริยาที่ละอายตอการประกอบ
อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา หิริ
โอตตัปปะ เปนไฉน?
กิริยาที่เกรงกลัวตอการประพฤติทุจริตอันเปนสิ่งที่นาเกรงกลัว กิรยิ าที่เกรงกลัวตอการ
ประกอบอกุศลบาปธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา โอตตัปปะ.
[๘๕๒] โทวจัสสตา เปนไฉน?

กิริยาของผูวายาก ภาวะแหงผูวายาก ความเปนผูวายาก ความยึดขางขัดขืน ความ
พอใจทางโตแยง ความไมเอื้อเฟอ ภาวะแหงผูไมเอื้อเฟอ ความไมเคารพ ความไมรับฟง
ในเมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โทวจัสสตา.
ปาปมิตตตา เปนไฉน?
บุคคลเหลาใด เปนคนไมมีศรัทธา ไมมีศีล ไรการศึกษา มีความตระหนี่ มีปญญาทราม,
การเสพ การสองเสพ การสองเสพดวยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี
ตอบุคคลเหลานั้น ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา
ปาปมิตตตา.
[๘๕๓] โสวจัสสตา เปนไฉน?
กิริยาของผูวางาย ภาวแหงผูวางาย ความเปนผูวางาย ความไมยึดขางขัดขืน ความ
ไมพอใจทางโตแยง ความเอื้อเฟอ ภาวะแหงผูเอื้อเฟอ ความเปนผูทั้งเคารพ ทั้งรับฟง ใน
เมื่อถูกวากลาวโดยสหธรรม นี้เรียกวา โสวจัสสตา.
กัลยาณมิตตตา เปนไฉน?
บุคคลเหลาใด เปนคนมีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต มีจาคะ มีปญญา, การเสพ
การสัองเสพ การสองเสพดวยดี การคบ การคบหา ความภักดี ความจงรักภักดี ตอบุคคล
เหลานั้น ความเปนผูมีกายและใจโนมนาวไปตามบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา กัลยาณมิตตตา.
[๘๕๔] อาปตติกุสลตา เปนไฉน?
อาบัติทั้ง ๕ หมวด ๗ หมวด เรียกวา อาบัติ ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดในอาบัติแหงอาบัติทั้งหลายนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา
อาปตติกุสลตา.
อาปตติวุฏฐานกุสลตา เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาด
ในการออกจากอาบัติเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา อาปตติวุฏฐานกุสลตา.
[๘๕๕] สมาปตติกุสลตา เปนไฉน?
สมาบัติที่มีวิตกมีวิจาร มีอยู สมาบัติที่ไมมีวิตกแตมีวิจาร มีอยู สมาบัติที่ไมมีวิตกไม
มีวิจาร มีอยู ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจยั ธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปน
เหตุฉลาดในสมบัติ แหงสมาบัติทั้งหลายนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา สมาปตติกุสลตา.
สมาปตติวุฏฐานกุสลตา เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัดใด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุ
ฉลาดในการออกจากสมาบัติเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา สมาปตติวุฏฐานกุสลตา.
[๘๕๖] ธาตุกุสลตา เปนไฉน?
ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ, ปญญา กิริยาที่รูชัด

ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดในธาตุ แหงธาตุทั้งหลาย
นั้นๆ อันใด นี้เรียกวาธาตุกุสลตา.
มนสิการกุสลตา เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความสอดสองธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุ
ฉลาดในการมนสิการซึ่งธาตุเหลานั้น อันใด นี้เรียกวามนสิการกุสลตา.
[๘๕๗] อายตนกุสลตา เปนไฉน?
อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ,
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันเปนเหตุฉลาดใน
อายตนะ แหงอายตนะทั้งหลายนั้นๆ อันใด นี้เรียกวา อายตนกุสลตา.
ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา เปนไฉน?
ปฏิจจสมุปบาทวา เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้น เพราะสังขารเปน
ปจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้น เพราะวิญญาณเปนปจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้น เพราะนามรูปเปนปจจัย*สฬายตนะจึงเกิดขึ้น เพราะสฬายตนะเปนปจจัยผัสสะจึงเกิดขึ้น เพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนา
จึงเกิดขึ้น เพราะเวทนาเปนปจจัยตัณหาจึงเกิดขึ้น เพราะตัณหาเปนปจจัยอุปาทานจึงเกิดขึ้น
เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงเกิดขึ้น เพราะภพเปนปจจัยชาติจึงเกิดขึ้น เพราะชาติเปนปจจัย
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงเกิดขึ้น ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีได ดวยประการฉะนี้, ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัย*ธรรม สัมมาทิฏฐิ ในปฏิจจสมุปบาทนั้น อันใด นี้เรียกวา ปฏิจจสมุปปาทกุสลตา.
[๘๕๘] ฐานกุสลตา เปนไฉน?
ธรรมใดๆ เปนเหตุเปนปจจัย เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงธรรมใดๆ ลักษณะนั้นๆ
เรียกวา ฐานะ ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิ ใน
ฐานะนั้น อันใด นี้เรียกวา ฐานกุสลตา.
อัฏฐานกุสลตา เปนไฉน?
ธรรมใดๆ ไมเปนเหตุไมเปนปจจัย เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงธรรมใดๆ ลักษณะนั้นๆ
ชื่อวา อฐานะ, ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ ในอฐานะ
นั้น อันใด นี้เรียกวา อัฏฐานกุสลตา.
[๘๕๙] อาชชวะ เปนไฉน?
ความซื่อตรง ความไมคด ความไมงอ ความไมโกง อันใด นี้เรียกวาอาชชวะ
มัททวะ เปนไฉน?
ความออนโยน ความละมุนละไม ความไมแข็ง ความไมกระดาง ความเจียมใจ อันใด
นี้เรียกวา มัททวะ.
[๘๖๐] ขันติ เปนไฉน?
ความอดทน กิริยาที่อดทน ความอดกลั้น ความไมดุราย ความไมปากราย ความ

แชมชื่นแหงจิต อันใด นี้เรียกวา ขันติ.
โสรัจจะ เปนไฉน?
ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกาย
และวาจา อันใด นี้เรียกวา โสรัจจะ.
ศีลสังวรแมทั้งหมด จัดเปนโสรัจจะ.
[๘๖๑] สาขัลยะ เปนไฉน?
วาจาใด เปนปม เปนกาก เผ็ดรอนตอผูอื่น เกี่ยวผูอื่นไว ยัว่ ใหโกรธ ไมเปนไปเพื่อ
สมาธิ ละวาจาเชนนั้นเสีย, วาจาใด ไรโทษ สบายหู ไพเราะ จับใจ เปนวาจาของชาวเมือง
เปนที่ยินดีเจริญใจของชนหมูมาก กลาววาจาเชนนั้น, ความเปนผูมีวาจาออนหวาน ความเปนผูมี
วาจาสละสลวย ความเปนผูมีวาจาไมหยาบคาย ในลักษณะดังกลาวนั้น อันใด นี้เรียกวา สาขัลยะ.
ปฏิสันถาร เปนไฉน?
ปฏิสันถาร ๒ คือ อามิสปฏิสันถาร ธรรมปฏิสันถาร บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผู
ปฏิสันถาร โดยอามิสปฏิสันถารก็ดี โดยธรรมปฏิสันถารก็ดี นี้เรียกวา ปฏิสันถาร.
[๘๖๒] ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักขุแลว เปนผูถือนิมิต เปนผูถือโดยอนุพนัญชนะ,
อภิชฌาโทมนัส อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรียอยูนี้ เพราะ
เหตุที่ไมสํารวม จักขุนทรียใด, ไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น ไมรักษาจักขุนทรียนั้น
ไมสําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น
ไดยินเสียงดวยโสตแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือนิมิตเปนผูถือโดยอนุ*พยัญชนะ, อภิชฌาโทมนัส อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรียอยูนี้
เพราะเหตุที่ไมสํารวมมนินทรียใด ไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น ไมรักษามนินทรียนั้น
ไมสําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น
การไมคุมครอง กิรยิ าที่ไมคุมครอง การไมรักษา การไมสํารวม ซึ่งอินทรีย ๖ เหลานี้
อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูไมสํารวมในอินทรีย ๖.
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน?
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหาร เพื่อจะเลน เพื่อจะ
มัวเมา เพื่อจะประเทืองผิว เพื่อความอวนพี, ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูประมาณ
ความไมพิจารณา ในโภชนาหารนั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนาหาร.
[๘๖๓] ความเปนผูสํารวมในอินทรีย ๖ เปนไฉน?
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักขุแลว เปนผูไมถือโดยนิมิต เปนผูไมถือโดย
อนุพยัญชนะ, อภิชฌาโทมนัส อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมจักขุนทรีย
อยูนี้ เพราะเหตุที่ไมสํารวมจักขุนทรียใด, ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียนั้น รักษาจักขุนทรียนั้น
สําเร็จการสํารวมในจักขุนทรียนั้น

ไดยินเสียงดวยโสตแลว ฯลฯ สูดกลิ่นดวยฆานะแลว ฯลฯ ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ฯลฯ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูไมถือนิมติ เปนผูไมถือโดย
อนุพยัญชนะ, อภิชฌาโทมนัส อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย พึงครอบงําบุคคลผูไมสํารวมมนินทรีย
อยูนี้ เพราะเหตุที่ไมสํารวมมนินทรียใด, ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียนั้น รักษามนินทรียนั้น
สําเร็จการสํารวมในมนินทรียนั้น
การคุมครอง กิริยาที่คุมครอง การรักษา การสํารวมอินทรีย ๖ เหลานี้ อันใด นี้เรียกวา
ความเปนผูสํารวมในอินทรีย.
ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร เปนไฉน?
บุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาโดยแยบคายวา เราบริโภคอาหาร ไมใช เพื่อจะเลน
ไมใชเพื่อจะมัวเมา ไมใชเพื่อจะประเทือง ไมใชเพื่อจะใหอวนพี แตเพียงเพื่อใหกายนี้ดํารงอยูได
เพื่อใหชีวิตินทรียเปนไป เพื่อบําบัดความหิว เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย เพราะโดยอุบายนี้
เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความดํารงอยูแ หงชีวิต ความไมมีโทษ
และการอยูโดยผาสุก จักมีแกเราดวย ดังนี้ แลวจึงบริโภคอาหาร, ความสันโดษ ความรูประมาณ
การพิจารณา ในโภชนาหารนัน้ อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูรูประมาณในโภชนาหาร.
[๘๖๔] มุฏฐสัจจะ เปนไฉน?
ความระลึกไมได ความไมตามระลึก ความไมหวนระลึก ความระลึกไมได อาการที่ระลึก
ไมได ความไมทรงจํา ความเลื่อนลอย ความหลงลืม อันใด นี้เรียกวา มุฏฐสัจจะ.
อสัมปชัญญะ เปนไฉน?
ความไมรู ความไมเห็น ฯลฯ ลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูล คือโมหะอันใด นี้เรียกวา
อสัมปชัญญะ.
[๘๖๕] สติ เปนไฉน?
สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย
ความไมลืม สติ สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ อันใดนี้เรียกวา สติ
สัมปชัญญะ เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกวา
สัมปชัญญะ.
[๘๖๖] กําลังคือการพิจารณา เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกวา
กําลังคือการพิจารณา.
กําลังคือภาวนา เปนไฉน?
การเสพ การเจริญ การทําใหมาก ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย อันใด นี้เรียกวา กําลังคือ
ภาวนา.
โพชฌงคแมทั้ง ๗ จัดเปนกําลังคือภาวนา.
[๘๖๗] สมถะ เปนไฉน?

ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมถะ.
วิปสสนา เปนไฉน?
ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใด นี้เรียกวา
วิปสสนา.
[๘๖๘] สมถนิมิต เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา สมถนิมิต.
ปคคาหนิมิต เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา ปคคาหนิมิต.
[๘๖๙] ปคคาหะ เปนไฉน?
การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด นี้เรียกวา ปคคาหะ.
อวิกเขปะ เปนไฉน?
ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด นี้เรียกวา อวิกเขปะ.
[๘๗๐] สีลวิบัติ เปนไฉน?
ความลวงละเมิดทางกาย ความลวงละเมิดทางวาจา ความลวงละเมิดทางกายและทางวาจา
อันใด นี้เรียกวา สีลวิบัติ.
ความเปนผูทุศีลแมทั้งหมด จัดเปน สีลวิบัติ
ทิฏฐิวิบัติ เปนไฉน?
ความเห็นวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล ผลวิบากแหง
กรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกอื่นไมมี บิดาไมมี มารดาไมมี สัตวที่จุติและอุปบัติไมมี
สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไมมีในโลก สมณพราหมณที่ทําใหแจงซึ่งโลกนี้และโลกอื่น
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหผูอื่นรูไดไมมีในโลก ดังนี้ ทิฏฐิ ความเห็นไปขางทิฏฐิ ฯลฯ
การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวา ทิฏฐิวิบัติ.
มิจฉาทิฏฐิแมทั้งหมด จัดเปน ทิฏฐิวิบัติ.
[๘๗๑] สีลสัมปทา เปนไฉน?
ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกายและ
ทางวาจา นี้เรียกวา สีลสัมปทา.
สีลสังวรแมทั้งหมด จัดเปน สีลสัมปทา.
ทิฏฐิสัมปทา เปนไฉน?
ความเห็นวา ทานที่บุคคลใหแลวยอมมีผล การบูชายอมมีผล การบวงสรวงยอมมีผล
ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มีอยู โลกอื่นมีอยู มารดามีอยู บิดามีอยู สัตวที่จุติและ
อุปบัติมีอยู สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยูในโลก สมณพราหมณที่ทําใหแจง ซึ่งโลกนี้
และโลกอื่นดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหผูอื่นรูไดมอี ยูในโลก ดังนี้ ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ
ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิมีลักษณะเชนวานี้ อันใด นี้เรียกวาทิฏฐิสัมปทา.
สัมมาทิฏฐิแมทั้งหมด จัดเปน ทิฏฐิสัมปทา.

[๘๗๒] สีลวิสุทธิ เปนไฉน?
ความไมลวงละเมิดทางกาย ความไมลวงละเมิดทางวาจา ความไมลวงละเมิดทางกายและ
ทางวาจา นี้เรียกวา สีลวิสุทธิ.
สีลสังวรแมทั้งหมด จัดเปนสีลวิสุทธิ.
ทิฏฐิวิสุทธิ เปนไฉน?
ญาณเปนเครื่องรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน (กัมมัสสกตาญาณ) ญาณอันสมควรแกการ
หยั่งรูอริยสัจ (สัจจานุโลมิกญาณ) ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค (มัคคญาณ) ญาณของทาน
ผูพรอมเพรียงดวยผล (ผลญาณ)
[๘๗๓] บทวา ความหมดจดแหงทิฏฐิ นั้น มีนิเทศวา ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ
ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ.
บทวา ความเพียรแหงบุคคลผูมีทิฏฐิอันหมดจด นั้นมีนิเทศวา การปรารภความเพียร
ทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ.
[๘๗๔] บทวา ความสลดใจนั้น มีนิเทศวา ญาณอันเห็นชาติโดยความเปนภัย
ญาณอันเห็นชราโดยความเปนภัย ญาณอันเห็นพยาธิโดยความเปนภัย ญาณอันเห็นมรณะโดย
ความเปนภัย.
บทวา ฐานะเปนที่ตั้งแหงความสลดใจ นั้น มีนิเทศวา ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ.
บทวา ความพยายามโดยแยบคายแหงบุคคลผูมีใจสลดแลว นั้น มีนิเทศวา ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคองจิตไว
ยอมตั้งจิตไว เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไมบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศล
บาปธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไมเกิดขึ้น
เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมจืดจาง เพื่อความเพิ่มพูน เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อ
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแลว.
[๘๗๕] บทวา ความไมรูจกั อิ่มในกุศลธรรม นั้น มีนิเทศวา ความพอใจยิ่งๆ
ขึ้นไปของบุคคลผูไมรูจักอิ่ม ในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย.
บทวา ความไมทอถอยในความพยายาม นั้น มีนิเทศวา ความเปนผูกระทําโดย
เคารพ ความเปนผูกระทําติดตอ ความเปนผูกระทําไมหยุด ความเปนผูประพฤติไมยอหยอน
ความเปนผูไมทิ้งฉันทะ ความเปนผูไมทอดธุระการเสพ การเจริญ การกระทําใหมาก เพื่อความ
เจริญแหงกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๘๗๖] บทวา วิชชา นั้น มีนิเทศวา วิชชา ๓ วิชชาคือญาณอันตามระลึกชาติหนหลังได
(ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ) วิชชาคือญาณในจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายแลว (จุตูปปาตญาณ)
วิชชาคือญาณในความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย (อาสวักขยญาณ)
บทวา วิมุติ นั้น มีนิเทศวา วิมุติ ๒ อธิมุตติแหงจิต (สมาบัติ ๘) และนิพพาน.
[๘๗๗] บทวา ขเย ญาณํ นั้น มีนิเทศวา ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยมรรค.
บทวา อนุปปาเท ญาณํ นั้น มีนิเทศวา ญาณของทานผูพรอมเพรียงดวยผล.

นิกเขปกัณฑ จบ
------------------อัตถุทธารกัณท
ติกะ
[๘๗๘] ธรรมเปนกุศล เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนกุศล.
ธรรมเปนอกุศล เปนไฉน?
จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอกุศล.
ธรรมเปนอัพยากฤต เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมเปนอัพยากฤต
[๘๗๙] ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก และฝายกิริยา (อยางละ) ๕ ดวง ฌาน ๓ (ในจตุกกนัย) และ ๔ (ในปญ*จกนัย) ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตตระ
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนสุขเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา
ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา.
ธรรมที่สัมปยุตดวยทุกขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง กายวิญญาณที่สหรคตดวยทุกขเวทนา
เวนทุกขเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยทุกข*เวทนา.
ธรรมสหรคตดวยอทุกขมสุขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน
ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา โลกุตตรจตุตถฌาน
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนอทุกขมสุขเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนา.
เวทนาทั้ง ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้จะกลาววา ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยทุกขเวทนาก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไมได.
[๘๘๐] ธรรมเปนวิบาก เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๔ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนวิบาก.
ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก.
ธรรมไมเปนวิบากและไมเปนเหตุแหงวิบาก เปนไฉน?

กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนวิบาก
และไมเปนเหตุแหงวิบาก.
[๘๘๑] อุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา อุปาทินนุปาทานิยธรรม.
อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมมิไดแตงขึ้น สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา อนุปาทินนุปาทานิยธรรม.
อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม.
[๘๘๒] ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเศราหมองและเปนอารมณ
ของสังกิเลส.
ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมไมเศราหมองแตเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
มรรค ๔ ซึ่งเปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเศราหมองและไมเปนอารมณของสังกิเลส.
[๘๘๓] ธรรมมีวิตกมีวจิ าร เปนไฉน?
กามาวจรกุศล อกุศล จิตตุปบาทฝายกามวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๒ ดวง
ฝายกิริยา ๑๑ ดวง รูปาวจรปฐมฌาน ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา โลกุตตรปฐมฌาน
ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนวิตกและวิจารที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีวติ กมีวิจาร.
ธรรมไมมีวติ กแตมีวิจาร เปนไฉน?
ทุติยฌานในรูปาวจรปญจกนัย ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา ทุติยฌานในโลกุตตร*ปญจกนัย ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนวิจารที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมไมมีวิตกแตมีวิจาร.
ธรรมไมมีวติ กไมมีวิจาร เปนไฉน?
ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝาย
กิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล
และฝายวิบาก วิจารที่บังเกิดในทุติยฌานในปญจกนัย รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา
ธรรมไมมีวิตกไมมีวิจาร.
วิจารที่บังเกิดรวมกับวิตกจะกลาววา มีวติ กมีวิจารก็ไมได วาไมมีวิตกแตมีวิจารก็ไมได

วาไมมีวิตกไมมีวิจารก็ไมได
[๘๘๔] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล
ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนปติ
ที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยปติ.
ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล
ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก เวนสุข
เวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.
ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน
ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา โลกุตตรจตุตฌาน
ฝายกุศล และฝายวิบากเวนอุเบกขาเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
ปติไมสหรคตดวยปติ แตสหรคตดวยสุขเวทนา ไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
สุขเวทนาไมสหรคตดวยเวทนา แตที่สหรคตดวยปติ ไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนาก็มี
ที่จะกลาวไมไดวา สหรคตดวยปติก็มี.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง กายวิญญาณที่สหรคตดวยทุกขเวทนา
อุเบกขาเวทนา รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววาสหรคตดวยปติก็ไมได วาสหรคต
ดวยสุขเวทนาก็ไมได วาสหรคตดวยอุเบกขาเวทนาก็ไมได.
[๘๘๕] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉาสภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓
ประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี ที่เปนธรรมอันมรรค
เบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี.
ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม

เหลานี้ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ.
[๘๘๖] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉาเวนโมหะที่บังเกิด
ในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เวนโมหะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส
เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี
ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ
เปนไฉน?
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔
กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอัน
โสดาปตติมรรคและมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ.
[๘๘๗] ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ และอกุศล สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ.
ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธิ และไมเปนเหตุใหถึงนิพพาน.
[๘๘๘] ธรรมเปนของเสกขบุคคล เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตระ และสามัญญผล ๓ เบื้องต่ํา สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
ของเสกขบุคคล.
ธรรมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?
อรหัตผลเบื้องสูง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนของอเสกขบุคคล.
ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปและนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคล และไมเปนของอเสกขบุคคล.
[๘๘๙] ธรรมเปนปริตตะ เปนไฉน?
กามาวจรกุศล อกุศล กามาวจรวิบากทั้งหมด กามาวจรกิริยาอัพยากฤตและรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมปริตตะ.
ธรรมเปนมหัคคตะ เปนไฉน?

กุศลธรรมและอัพยากตธรรม ที่เปนรูปาวจร อรูปาวจร สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนมหัคคตะ.
ธรรมเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนอัปปมาณะ.
[๘๙๐] ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ เปนไฉน?
กามาวจรวิบากทั้งหมด กิริยามโนธาตุ อเหตุกกิริยา มโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวย
โสมนัสเวทนา สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ.
ธรรมมีอารมณเปนมหัคคตะ เปนไฉน?
วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีอารมณ
เปนมหัคคตะ.
ธรรมมีอารมณเปนอัปปมาณะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ และสามัญญผล ๔ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมี
อารมณเปนอัปปมาณะ.
จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุต
ฝายกิริยา ๔ ดวง อกุศลจิตทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีอารมณเปนปริตตะก็มี ที่มีอารมณ
เปนมหัคคตะ แตไมมีอารมณเปนอัปปมาณะก็มี ที่จะกลาววามีอารมณเปนปริตตะก็ไมได วามี
อารมณเปนมหัคคตะก็ไมไดก็มี.
จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุต
ฝายกิริยา ๔ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายกิริยา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่
สหรคตดวยอุเบกขา สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีอารมณเปนปริตตะก็มี ที่มีอารมณเปนมหัคคตะก็มี
ที่มีอารมณเปนอัปปมาณะก็มี ที่จะกลาววา มีอารมณเปนปริตตะก็ไมได วามีอารมณเปนมหัคคตะ
ก็ไมได วามีอารมณเปนอัปปมาณะก็ไมไดก็มี.
ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก
อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววา มีอารมณเปนปริตตะก็
ไมได วามีอารมณเปนมหัคคตะก็ไมได วามีอารมณเปนอัปปมาณะก็ไมได.
รูปและนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.
[๘๙๑] ธรรมทราม เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่เปนอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมทราม.
ธรรมปานกลาง เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา ธรรมปานกลาง.
ธรรมประณีต เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา

ธรรมประณีต.
[๘๙๒] ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง
สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนมิจฉาสภาวะ และใหผลแนนอนก็มี ที่ใหผลไมแนนอนก็มี.
ธรรมเปนสัมมาสภาวะและใหผลแนนอน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนสัมมาสภาวะ และให
ผลแนนอน.
ธรรมใหผลไมแนนอน เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมใหผลแนนอน.
[๘๙๓] ธรรมมีมรรคเปนอารมณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง จิตตุปบาทที่เปนญาณสัมปยุต
ฝายกิริยา ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีมรรคเปนอารมณ แตไมมีเหตุคือมรรคก็มี ที่มีมรรค
เปนอธิบดี แตจะกลาววา มีมรรคเปนอารมณก็ไมได วามีมรรคเปนอธิบดีก็ไมไดก็มี.
อริยมรรค ๔ ไมมีมรรคเปนอารมณ แตมีเหตุคือมรรค ที่มีมรรคเปนอธิบดีก็มี ที่จะ
กลาวไมไดวา มีมรรคเปนอธิบดีก็มี.
รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายกิริยา อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่สหรคต
ดวยอุเบกขา สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีมรรคเปนอารมณ แตไมมีเหตุคือมรรค ไมมีมรรคเปนอธิบดี
ก็มี ที่จะกลาวไมไดวา มีมรรคเปนอารมณก็มี.
จิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง อกุศลทั้งหมด กามาวจรวิบาก
ทั้งหมด จิตตุปบาทฝายกิริยา ๖ ดวง ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจรฝายกุศล ฝายวิบาก และ
ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา สามัญญผล ๔
สภาวธรรมเหลานี้ จะกลาววา มีมรรคเปนอารมณก็ไมได วามีเหตุคือมรรคก็ไมได วามีมรรค
เปนอธิบดีก็ไมได.
รูปทั้งหมด และนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.
[๘๙๔] ธรรมเกิดขึ้นแลว เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๔ และรูปที่กรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมเกิดขึ้นแลวก็มี
ที่เปนธรรมจักเกิดขึ้นก็มี แตจะกลาวไมไดวา เปนธรรมยังไมเกิดขึ้น.
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมมิไดแตงขึ้น สภาวธรรม
เหลานี้ ที่เปนธรรมเกิดขึ้นแลวก็มี ที่เปนธรรมยังไมเกิดขึ้น แตจะกลาวไมไดวา เปนธรรม
จักเกิดขึ้นก็มี.
นิพพาน จะกลาววา เปนธรรมเกิดขึ้นแลวก็ไมได วาเปนธรรมยังไมเกิดขึ้นก็ไมได
วาเปนธรรมจักเกิดขึ้นก็ไมได.

[๘๙๕] ธรรมทั้งปวง เวนนิพพานเสีย ที่เปนอดีตก็มี ที่เปนอนาคตก็มี ที่เปนปจจุบัน
ก็มี.
นิพพาน จะกลาววาเปนอดีตก็ไมได วาเปนอนาคตก็ไมได วาเปนปจจุบันก็ไมได.
[๘๙๖] ธรรมมีอารมณเปนอดีต เปนไฉน?
วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมี
อารมณเปนอดีต.
ธรรมที่จัดวามีอารมณเปนอนาคตโดยเฉพาะ ไมมี.
ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน เปนไฉน?
ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย มโนธาตุ ๓ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีอารมณเปน
ปจจุบัน.
จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง มโนวิญญาณธาตุที่สหรคตดวยอุเบกขา ฝาย
อกุศลวิบาก อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุ ที่สหรคตดวยโสมนัส สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีอารมณ
เปนอดีตก็มี ที่มีอารมณเปนอนาคตก็มี ที่มีอารมณเปนปจจุบันก็มี.
กามาวจรกุศล อกุศล จิตตุปบาทฝายกิริยา ๙ ดวง รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และ
ฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีอารมณเปนอดีตก็มี ที่มีอารมณเปนอนาคตก็มี ที่มีอารมณเปน
ปจจุบันก็มี ที่จะกลาววา มีอารมณเปนอดีตก็ไมไดวามีอารมณเปนอนาคตก็ไมได วามีอารมณ
เปนปจจุบันก็ไมไดก็มี.
ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก
อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ และสามัญผล ๔ สภาวธรรม
เหลานี้ จะกลาววา มีอารมณเปนอดีตก็ไมได วามีอารมณเปนอนาคตก็ไมได วามีอารมณเปน
ปจจุบันก็ไมได.
รูป และนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.
[๘๙๗] ธรรมทั้งปวง เวนรูปที่ไมเนื่องดวยอินทรีย และนิพพาน ที่เปนภายในก็มี
ที่เปนภายนอกก็มี ที่เปนทั้งภายในและภายนอกก็มี.
รูปที่ไมเนื่องดวยอินทรีย และนิพพาน จัดเปนภายนอก.
[๘๙๘] ธรรมมีอารมณเปนภายใน เปนไฉน?
วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีอารมณ
เปนภายใน.
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก เปนไฉน?
ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก ฝายกิริยา จตุตถฌานวิบาก
อากาสานัญจายตนะ มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ และสามัญผล ๔ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมมีอารมณเปนภายนอก.
กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ที่เปนกามาวจรทั้งหมด เวนรูปเสีย,
รูปาวจรจตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ที่มีอารมณเปนภายในก็มี ที่มี

อารมณเปนภายนอกก็มี ที่มีอารมณเปนทั้งภายในและภายนอกก็มี.
อากิญจัญญายตนะ จะกลาววา มีอารมณเปนภายในก็ไมได วามีอารมณเปนภายนอก
ก็ไมได วามีอารมณเปนทั้งภายในและภายนอกก็ไมได.
รูป และนิพพาน จัดเปนอนารัมมณะ.
[๘๙๙] ธรรมที่เห็นไดและกระทบได เปนไฉน?
รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่เห็นไดและกระทบได.
ธรรมที่เห็นไมไดแตกระทบได เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่เห็นไมไดแต
กระทบได.
ธรรมที่เห็นไมไดและกระทบไมได เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปที่เห็นไมไดและ
กระทบไมได แตนับเนื่องในธัมมายตนะ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่เห็น
ไมไดและกระทบไมได.
ติกะ จบ
-----------------เหตุโคจฉกะ
[๙๐๐] ธรรมเปนเหตุ เปนไฉน?
กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓ อโลภกุศลเหตุ อโทสกุศลเหตุ บังเกิดในกุศลทั้ง
๔ ภูมิ อโมหกุศลเหตุบังเกิดในกุศลทั้ง ๔ ภูมิ เวนจิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุตฝายกามาวจร ๔ ดวง
โลภะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
โทสะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง
โมหะ บังเกิดในอกุศลทั้งปวง
อโลภวิปากเหตุ อโทสวิปากเหตุ ยอมเกิดในวิบากทั้ง ๔ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท
ฝายกามาวจรวิบาก
อโมหวิปากเหตุ บังเกิดในวิบากทั้ง ๔ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรวิบาก
(และ) เวนจิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง
อโลภกิริยเหตุ อโทสกิริยเหตุ บังเกิดในกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝาย
กามาวจรกิริยา
อโมหกิริยเหตุ บังเกิดในกิริยาทั้ง ๓ ภูมิ เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรกิริยา
(และ) เวนจิตตุปบาทที่เปนญาณวิปปยุต ๔ ดวง
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนเหตุ.
ธรรมไมเปนเหตุ เปนไฉน?
เวนเหตุทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุ.

[๙๐๑] ธรรมมีเหตุ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา (และ) ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ, กุศล*ในภูมิ ๔, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรวิบาก, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
เวนอเหตุกจิตตุปบาท ฝายกามาวจรกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีเหตุ.
ธรรมไมมีเหตุ เปนไฉน?
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ปญจวิญญาณ ทั้ง ๒ ฝาย
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
ไมมีเหตุ.
[๙๐๒] ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา (และ) ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ, กุศล
ในภูมิ ๔, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุ.
ธรรมวิปปยุตจากเหตุ เปนไฉน?
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย
มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
วิปปยุตจากเหตุ.
[๙๐๓] ธรรมเปนเหตุและมีเหตุ เปนไฉน?
เหตุ ๒-๓ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนเหตุ
และมีเหตุ.
ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิรยิ า, เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดใน
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ.
ธรรมไมมีเหตุ จะกลาววา ธรรมเปนเหตุและมีเหตุก็ไมได วาธรรมมีเหตุแตไมเปนเหตุ
ก็ไมได.
[๙๐๔] ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุ เปนไฉน?
เหตุ ๒-๓ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนเหตุและ
สัมปยุตดวยเหตุ.
ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิรยิ า เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นใน
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุ.
ธรรมวิปปยุตจากเหตุ จะกลาววา ธรรมเปนเหตุและสัมปยุตดวยเหตุก็ไมได วาธรรม
สัมปยุตดวยเหตุแตไมเปนเหตุก็ไมได.

[๙๐๕] ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรวิบาก, กิริยา
อัพยากฤตในภูมิ ๓ เวนอเหตุกจิตตุปบาทฝายกามาวจรกิรยิ า, เวนเหตุทั้งหลายที่บังเกิดใน
จิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุ.
ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ เปนไฉน?
ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย มโนธาตุ ๓ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๕ รูป และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนเหตุและไมมีเหตุ.
ธรรมเปนเหตุ จะกลาววา ธรรมไมเปนเหตุแตมีเหตุก็ไมได วาธรรมไมเปนเหตุและ
ไมมีเหตุก็ไมได.
เหตุโคจฉกะ จบ
----------------จูฬันตรทุกะ
[๙๐๖] สัปปจจยธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา สัปปจจยธรรม.
อัปปจจยธรรม เปนไฉน?
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัปปจจยธรรม.
[๙๐๗] สังขตธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา สังขตธรรม.
อสังขตธรรม เปนไฉน?
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อสังขตธรรม.
[๙๐๘] สนิทัสสนธรรม เปนไฉน?
รูปายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา สนิทัสสนธรรม.
อนิทัสสนธรรม เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยา
อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปที่เห็นไมไดที่กระทบไมได แตนับเนื่องในธัมมายตนะ และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อนิทัสสนธรรม.
[๙๐๙] สัปปฏิฆธรรม เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา สัปปฏิฆธรรม.
อัปปฏิฆธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปที่เห็นไมไดที่กระทบ
ไมได แตนับเนื่องในธัมมายตนะ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อัปปฏิฆธรรม.
[๙๑๐] รูปธรรม เปนไฉน?

มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นั้น สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา รูปธรรม.
อรูปธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และนิพพาน สภาว*ธรรมเหลานี้ ชื่อวา อรูปธรรม,
[๙๑๑] โลกิยธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา โลกิยธรรม.
โลกุตตรธรรม เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
โลกุตตรธรรม.
[๙๑๒] ธรรมทั้งหมดแล จัดเปนเกนจิวิญเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม.
จูฬันตรทุกะ จบ
----------อาสวโคจฉกะ
[๙๑๓] อาสวธรรม เปนไฉน?
อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ
กามาสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
ภาวสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง
ทิฏฐาสวะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง
อวิชชาสวะ บังเกิดในอกุศลทั้งปวง
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา อาสวธรรม.
ธรรมไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือเวนอาสวธรรมเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตใน
ภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนอาสวะ.
[๙๑๔] ธรรมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของอาสวะ.
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ.
[๙๑๕] ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัส ๒ ดวง อกุศลที่เหลือ เวนโมหะที่เกิดในจิตตุปบาท ๒
ดวงนี้ เวนโมหะที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา (และ) เวนโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรม
เหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ.

ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ เปนไฉน?
โมหะ ที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส ๒ ดวง โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
โมหะที่สหรคตอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และ
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ.
[๙๑๖] ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
อาสวะเหลานั้นแล ชื่อวา ธรรมเปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะ.
ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนอาสวะเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ
๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของอาสวะแตไมเปนอาสวะ
ธรรมไมเปนอารมณของอาสวะ จะกลาววา เปนอาสวะและเปนอารมณของอาสวะก็ไม
ได วาเปนอารมณของอาสวะ แตไมเปนอาสวะก็ไมได.
[๙๑๗] ธรรมเปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ เปนไฉน?
อาสวะ ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะ.
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะแตไมเปนอาสวะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนอาสวะทั้งหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวย
อาสวะแตไมเปนอาสวะ.
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ จะกลาววา เปนอาสวะและสัมปยุตดวยอาสวะก็ไมได วา
สัมปยุตดวยอาสวะ แตไมเปนอาสวะก็ไมได.
[๙๑๘] ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
โมหะที่บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง โมหะที่สหรคตดวย
วิจิกิจฉา โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะแตไมเปนอารมณของอาสวะ
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปนอารมณของอาสวะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากอาสวะและไมเปนอารมณของอาสวะ.
ธรรมสัมปยุตดวยอาสวะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แตเปนอารมณของ
อาสวะก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไมเปนอารมณของอาสวะก็ไมได.
อาสวะโคจฉกะ จบ.
------------สัญโญชนโคจฉกะ
[๙๑๙] สัญโญชนธรรม เปนไฉน?
สัญโญชน ๑๐ คือ กามราคสัญโญชน ปฏิฆสัญโญชน มานสัญโญชน ทิฏฐิสัญโญชน
วิจิกิจฉาสัญโญชน สีลัพพตปรามาสสัญโญชน ภวราคสัญโญชน อิสสาสัญโญชน มัจฉริย-

*สัญโญชน อวิชชาสัญโญชน
กามราคสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
ปฏิฆสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ๒ ดวง
มานสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง
ทิฏฐิสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง
วิจิกิจฉาสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
สิลัพพตปรามาสสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง
ภวราคสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง
อิสสาสัญโญชน และมัจฉริยสัญโญชน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส*เวทนา ๒ ดวง
อวิชชาสัญโญชน บังเกิดอกุศลทั้งปวง
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา สัญโญชนธรรม.
ธรรมไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนสัญโญชนทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพ*ยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนสัญโญชน.
[๙๒๐] ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๗ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน.
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน.
[๙๒๑] ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนโมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน เปนไฉน?
โมหะ ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน.
[๙๒๒] ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
สัญโญชนเหลานั้นแล ชื่อวา ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณของสัญโญชน.
ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนสัญโญชนทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปน
สัญโญชน.
ธรรมไมเปนอารมณของสัญโญชน จะกลาววา ธรรมเปนสัญโญชน และเปนอารมณ

ของสัญโญชนก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชนก็ไมได.
[๙๒๓] ธรรมเปนสัญโญชนและสัมปยุตดวยสัญโญชน เปนไฉน?
สัญโญชน ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน.
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนสัญโญชนทั้งหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวย
สัญโญชน แตไมเปนสัญโญชน.
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน จะกลาววา ธรรมเปนสัญโญชน และสัมปยุตดวยสัญโญชน
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน แตไมเปนสัญโญชนก็ไมได.
[๙๒๔] ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
โมหะที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณของ
สัญโญชน
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชนและไมเปนอารมณของสัญโญชน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชน.
ธรรมสัมปยุตดวยสัญโญชน จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน แตเปนอารมณ
ของสัญโญชนก็ไมได วาธรรมวิปปยุตตจากสัญโญชน และไมเปนอารมณของสัญโญชนก็ไมได.
สัญโญชนโคจฉกะ จบ.
-----------------คันถโคจฉกะ
[๙๒๕] คันถธรรม นั้นเปนไฉน?
คันธะ ๔ คือ อภิชฌากายคันถะ พยาบาทกายคันถะ สีลัพพตปรามาสกายคันถะ อิทัง*สัจจาภินิเวสกายคันถะ.
อภิชฌากายคันถะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
พยาปาทกายคันถะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง
สีลัพพตปรามาสกายคันถะ และอิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่
สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา คันถธรรม.
ธรรมไมเปนคันถะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนคันถะทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไมเปนคันถะ.
[๙๒๖] ธรรมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมที่เปนอารมณของคันถะ.
ธรรมไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมไม
เปนอารมณของคันถะ
[๙๒๗] ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง, จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔
ดวง เวนโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทนี้เสีย, จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง
เวนปฏิฆะที่เกิดในจิตตุปบาทนี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ.
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ เปนไฉน?
โลภะที่บังเกิดขึ้นในจิตตุปบาท ที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง ปฏิฆะที่เกิด
ในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา จิตตุปบาท
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ.
[๙๒๘] ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
คันถธรรมเหลานั้นแล ชื่อวา ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ.
ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนคันถะทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปน
คันถะ
ธรรมเปนอารมณของคันถะ จะกลาววา ธรรมเปนคันถะ และเปนอารมณของคันถะ
ก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของคันถะ แตไมเปนคันถะก็ไมได.
[๙๒๙] ธรรมเปนคันถะและสัมปยุตดวยคันถะ เปนไฉน?
ทิฏฐิและโลภะบังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมเปนคันถะ
และสัมปยุตดวยคันถะ.
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒
ดวง เวนคันถะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
สัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะ.
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ จะกลาววา ธรรมเปนคันถะ และสัมปยุตดวยคันถะก็ไมได
วาธรรมสัมปยุตดวยคันถะ แตไมเปนคันถะก็ไมได.
[๙๓๐] ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง ปฏิฆะที่บังเกิด
ในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา จิตตุปบาท
ที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด

สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ.
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะ.
ธรรมสัมปยุตดวยคันถะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แตเปนอารมณของคันถะ
ก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไมเปนอารมณของคันถะก็ไมได.
คันถโคจฉกะ จบ
----------------[๙๓๑] โอฆธรรม เปนไฉน ฯลฯ โยคธรรม เปนไฉน ฯลฯ
นีวรณโคจฉกะ
นีวรณธรรม เปนไฉน?
นิวรณ ๖ คือ กามฉันทนิวรณ พยาปาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ
วิจิกิจฉานิวรณ อวิชชานิวรณ.
กามฉันทนิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
พยาปาทนิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง
ถีนมิทธนิวรณ บังเกิดในอกุศลจิตที่เปนสสังขาริก
อุทธัจจนิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ
กุกกุจจนิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง
วิจิกิจฉานิวรณ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
อวิชชานิวรณ บังเกิดในอกุศลจิตทั้งปวง
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา นีวรณธรรม.
ธรรมไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนนิวรณทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตใน
ภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนนิวรณ
[๙๓๒] ธรรมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
ไมเปนอารมณของนิวรณ.
[๙๓๓] ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทฝายอกุศล ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ.
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม

เหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ.
[๙๓๔] ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
นีวรณธรรมเหลานั้นแล ชื่อวา ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนนิวรณทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปน
นิวรณ.
ธรรมไมเปนอารมณของนิวรณ จะกลาววา ธรรมเปนนิวรณ และเปนอารมณของ
นิวรณก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของนิวรณ แตไมเปนนิวรณก็ไมได.
[๙๓๕] ธรรมเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ เปนไฉน?
นิวรณ ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ ชื่อวา ธรรม
เปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณ.
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ แตไมเปนนิวรณ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนนิวรณทั้งหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ
แตไมเปนนิวรณ.
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ จะกลาววา ธรรมเปนนิวรณ และสัมปยุตดวยนิวรณก็ไมได
วาธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ แตไมเปนนิวรณก็ไมได.
[๙๓๖] ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรม
วิปยุตตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของนิวรณ.
ธรรมสัมปยุตดวยนิวรณ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ แตเปนอารมณของนิวรณ
ก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากนิวรณ และไมเปนอารมณของ นิวรณก็ไมได.
นีวรณโคจฉกะ จบ
-----------------ปรามาสโคจฉกะ
[๙๓๗] ปรามาสธรรม เปนไฉน?
ทิฏฐิปรามาสะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ปรามาสธรรม.
ธรรมไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนปรามาสะเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมไมเปนปรามาสะ.

[๙๓๘] ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรม
ไมเปนอารมณของปรามาสะ.
[๙๓๙] ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง เวนปรามาสะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยปรามาสะ.
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทสหรคตดวยโทมนัสสเวทนา
๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔
วิบากในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปและนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ.
ปรามาสธรรม จะกลาววา สัมปยุตดวยปรามาสะก็ไมได วาวิปปยุตจากปรามาสะ
ก็ไมได.
[๙๔๐] ธรรมเปนปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
ปรามาสธรรมนั้นแล ชื่อวา ธรรมปรามาสะ และเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะ เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนปรามาสะเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓
และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะ.
ธรรมไมเปนอารมณของปรามาสะ จะกลาววา ธรรมเปนปรามาสะและเปนอารมณ
ของปรามาสะก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของปรามาสะ แตไมเปนปรามาสะก็ไมได.
[๙๔๑] ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ แตเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส*เวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจกิ ิจฉา จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศล
ในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมวิปยุตจากปรามาสะ แตเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของปรามาสะ เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรม
วิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของปรามาสะ.
ธรรมเปนปรามาสะและสัมปยุตดวยปรามาสะ จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ
แตเปนอารมณของปรามาสะก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไมเปนอารมณของ
ปรามาสะก็ไมได.

ปรามาสโคจฉกะ จบ
--------------------มหันตรทุกะ
[๙๔๒] ธรรมมีอารมณ เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา ธรรมมีอารมณ.
ธรรมไมมีอารมณ เปนไฉน?
รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมอี ารมณ.
[๙๔๓] ธรรมเปนจิต เปนไฉน?
จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนธาตุ
มโนวิญญาณธาตุ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนจิต.
ธรรมไมเปนจิต เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมไม
เปนจิต.
[๙๔๔] เจตสิกธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา เจตสิกธรรม.
อเจตสิกธรรม เปนไฉน?
จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อเจตสิกธรรม.
[๙๔๕] จิตตสัมปยุตธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสัมปยุตธรรม
จิตตวิปปยุตธรรม เปนไฉน?
รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตวิปปยุตธรรม.
จิต จะกลาววา จิตตสัมปยุตก็ไมได วาจิตตวิปปยุตธรรมก็ไมได.
[๙๔๖] จิตตสังสัฏฐธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสังสัฏฐธรรม.
จิตตวิสังสัฏฐธรรม เปนไฉน?
รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตวิสังสัฏฐธรรม.
จิต จะกลาววา จิตตสังสัฏฐธรรมก็ไมได วาจิตตวิสังสัฏฐธรรมก็ไมได.
[๙๔๗] จิตตสมุฏฐานธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ หรือรูปแมอนื่ ใด ซึ่ง
เกิดแตจิต มีจิตเปนเหตุ มีจิตเปนสมุฏฐาน มีอยู ไดแก รูปายตนะ สัททายตนะ
คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ อากาสธาตุ อาโปธาตุ รูปลหุตา รูปมุทุตา
รูปกัมมัญญตา รูปอุปจยะ รูปสันตติ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสมุฏฐาน*ธรรม.

ธรรมไมมีจติ เปนสมุฏฐาน เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีจิตเปนสมุฏฐาน.
[๙๔๘] จิตตสหภูธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
จิตตสหภูธรรม.
ธรรมไมเปนจิตตสหภู เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิตตสหภู.
[๙๔๙] จิตตานุปริวัตติธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ สภาวธรรมเหลานี้
ชื่อวา จิตตานุปริวัตติธรรม.
ธรรมไมเปนจิตตานุปริวัตติ เปนไฉน?
จิต รูปที่เหลือ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิตตานุปริวัตติ.
[๙๕๐] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*ธรรม.
ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน เปนไฉน?
จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน.
[๙๕๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*สหภูธรรม.
ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู เปนไฉน?
จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภู.
[๙๕๒] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เปนไฉน?
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานา*นุปริวัตติธรรม.
ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติ เปนไฉน?
จิต รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ*ปริวัตติ.
[๙๕๓] อัชฌัตติกธรรม เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ มนายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อัชฌัตติกธรรม.
พาหิรธรรม เปนไฉน?
รูปายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา พาหิรธรรม.
[๙๕๔] อุปาทาธรรม เปนไฉน?
จักขายตนะ ฯลฯ กพฬิงการาหาร สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อุปาทาธรรม.

ธรรมไมเปนอุปาทา เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ มหาภูตรูป ๔ และ
นิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนอุปาทา.
[๙๕๕] อุปาทินนธรรม เปนไฉน?
วิบากในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมแตงขึ้น สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา อุปาทินนธรรม.
อนุปาทินนธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปที่กรรมมิไดแตงขึ้น มรรค ๔
ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อนุปาทินนธรรม.
มหันตรทุกะ จบ
-----------------อุปาทานโคจฉกะ
[๙๕๖] อุปาทานธรรม เปนไฉน?
อุปาทาน ๔ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน.
กามุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน บังเกิดในจิตตุปบาท ที่สัมปยุต
ดวยทิฏฐิ ๔ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อุปาทานธรรม.
ธรรมที่ไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนอุปาทานทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยา*กฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมที่ไมเปนอุปาทาน.
[๙๕๗] ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา
ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน.
[๙๕๘] ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ
วิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง เวนโลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน เปนไฉน?
โลภะซึ่งเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคต
ดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา จิตตุปบาทที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน.

[๙๕๙] ธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
อุปาทานธรรมเหลานั้นแล ชื่อวาธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน
อกุศลที่เหลือ เวนอุปาทานทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปน
อุปาทาน.
ธรรมไมเปนอารมณของอุปาทาน จะกลาววา ธรรมเปนอุปาทาน และเปนอารมณของ
อุปาทานก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของอุปาทาน แตไมเปนอุปาทานก็ไมได.
[๙๖๐] ธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน เปนไฉน?
ทิฏฐิและโลภะ บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปน
อุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน.
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง เวนอุปาทานทั้งหลายที่บังเกิดในจิตตุปบาท
เหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน จะกลาววา ธรรมเปนอุปาทาน และสัมปยุตดวยอุปาทาน
ก็ไมได วาธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน แตไมเปนอุปาทานก็ไมได.
[๙๖๑] ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
โลภะที่บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่
สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา จิตตุปบาทที่สหรคตดวย
อุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทาน เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรม
วิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทาน.
ธรรมสัมปยุตดวยอุปาทาน จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน แตเปนอารมณของ
อุปาทานก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากอุปาทาน และไมเปนอารมณของอุปาทานก็ไมได.
อุปาทานโคจฉกะ จบ
-------------------กิเลสโคจฉกะ
[๙๖๒] กิเลสธรรม เปนไฉน?
กิเลสวัตถุ ๑๐ คือ โลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ถีนะ อุทธัจจะ
อหิริกะ อโนตตัปปะ.
โลภะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง
โทสะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง

โมหะ บังเกิดในอกุศลทั้งปวง
มานะ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง
ทิฏฐิ บังเกิดในจิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง
วิจิกิจฉา บังเกิดในจิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา
ถีนะ บังเกิดในอกุศลจิตที่เปนสังขาริก
อุทธัจจะ อหิริกะ และอโนตตัปปะ บังเกิดในอกุศลจิตทั้งปวง
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา กิเลสธรรม.
ธรรมไมเปนกิเลส เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนกิเลสทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤต
ในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมไมเปนกิเลส.
[๙๖๓] ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรม
ไมเปนอารมณของสังกิเลส.
[๙๖๔] ธรรมเศราหมอง เปนไฉน?
อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเศราหมอง
ธรรมไมเศราหมอง เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหลานี้เรียกวา ธรรมไมเศราหมอง.
[๙๖๕] ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?
อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส.
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส.
[๙๖๖] ธรรมเปนกิเลส และเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กิเลสธรรมเหลานั้นแลชื่อวา ธรรมเปนกิเลส และเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนกิเลสทั้งหลายเสีย กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยา*อัพยากฤตในภูมิ ๓ รูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมเปนอารมณของสังกิเลส
แตไมเปนกิเลส.
ธรรมไมเปนอารมณของสังกิเลส จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และเปนอารมณของ
สังกิเลสก็ไมได วาธรรมเปนอารมณของสังกิเลส แตไมเปนกิเลสก็ไมได.

[๙๖๗] ธรรมเปนกิเลส และเศราหมอง เปนไฉน?
กิเลสธรรมเหลานั้นแลชื่อวา ธรรมเปนกิเลส และเศราหมอง.
ธรรมเศราหมอง แตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนกิเลสทั้งหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมเศราหมอง
แตไมเปนกิเลส.
ธรรมเศราหมอง จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และเศราหมองก็ไมไดวาธรรม
เศราหมอง แตไมเปนกิเลสก็ไมได.
[๙๖๘] ธรรมเปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส เปนไฉน?
กิเลส ๒-๓ อยาง บังเกิดรวมกันในจิตตุปบาทใด สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรม
เปนกิเลส และสัมปยุตดวยกิเลส.
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกิเลส เปนไฉน?
อกุศลที่เหลือ เวนกิเลสทั้งหลายเสีย สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา ธรรมสัมปยุต
ดวยกิเลส แตไมเปนกิเลส.
ธรรมวิปยุตจากกิเลส จะกลาววา ธรรมเปนกิเลส และสัปปยุตดวยก็ไมได วา
เปนธรรมสัมปปยุตดวยกิเลส แตไมเปนกิเลสก็ไมได.
[๙๖๙] ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลส เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลส.
ธรรมสัมปยุตดวยกิเลส จะกลาววา ธรรมวิปปยุตจากกิเลส แตเปนอารมณของ
สังกิเลสก็ไมได วาธรรมวิปปยุตจากกิเลส และไมเปนอารมณของสังกิเลสก็ไมได.
กิเลสโคจฉกะ จบ
----------------------ปฏฐิทุกะ
[๙๗๐] ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา สภาว*ธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวย
โทมนัสสเวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี
ที่เปนธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณก็มี.
ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ

๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันโสดาปตติมรรคไมประหาณ.
[๙๗๑] ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓
ประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส*เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี ที่เปนธรรม
อันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณก็มี.
ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกิจฉา กุศลในภูมิ ๔
วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา ธรรมอัน
มรรคเบื้องสูง ๓ ไมประหาณ.
[๙๗๒] ธรรมมีสัมปยุตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา เวนโมหะที่
บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรค
ประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสส*เวทนา ๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณก็มี
ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคไมประหาณก็มี.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ เปนไฉน?
โมหะที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากใน
ภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตต*เหตุอันโสดาปตติมรรคจะประหาณ.
[๙๗๓] ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ เวนโมหะที่บังเกิดขึ้นในจิตตุปบาทนี้เสีย สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ.
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัส
๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี ที่เปน
ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณก็มี.
ธรรมไมมสี ัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา โมหะที่สหรคต
ดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ จะประหาณ.
[๙๗๔] ธรรมมีวิตก เปนไฉน?
กามาวจรกุศล, อกุศล, จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก

๒ ดวง ฝายกิรยิ า ๑๑ ดวง, รูปาวจรปฐมฌานฝายกุศล ฝายวิบากและกิริยา, โลกุตตรปฐมฌาน
ฝายกุศล ฝายวิบาก, เวนวิตกที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมมีวิตก.
ธรรมไมมีวติ ก เปนไฉน?
ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และ
ฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตตระ
ฝายกุศล และฝายวิบาก, วิตก, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีวิตก.
[๙๗๕] ธรรมมีวิจาร เปนไฉน?
กามาวจรกุศล, อกุศล, จิตตุปบาทฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก
๒ ดวง ฝายกิรยิ า ๑๑ ดวง, ฌาน ๑ และ ๒ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และกิริยา,
ฌาน ๑-๒ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวนวิจารที่เกิดขึ้นในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีวิจาร.
ธรรมไมมีวจิ าร เปนไฉน?
ปญจวิญญาณทั้ง ๒ ฝาย, ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และ
ฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๓ ที่เปนโลกุตตระ
ฝายกุศล และฝายวิบาก, วิจาร, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีวิจาร.
[๙๗๖] ธรรมมีปติ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล ฝายวิบาก, เวนปติที่
เกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมมีปติ.
ธรรมไมมปี ติ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, ฌาน ๒ และ ๒
ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา,
ฌาน ๒ และ ๒ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, ปติ, รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมไมมีปติ.
[๙๗๗] ธรรมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๕ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๒ และ ๓ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล ฝายวิบาก เวนปติที่
บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยปติ.
ธรรมไมสหรคตดวยปติ เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง

ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๑ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, ฌาน ๒ และ ๒
ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก, และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก, และฝายกิริยา
ฌาน ๒ และ ๒ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก ปติ, รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา ธรรมไมสหรคตดวยปติ.
[๙๗๘] ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๔ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล
ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวน
สุขเวทนาที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา.
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๘ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๗ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, รูปาวจรจตุตถฌาน
ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, โลกุตตร*จตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายวิบาก สุขเวทนา, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
ธรรมไมสหรคตดวยสุขเวทนา.
[๙๗๙] ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๑๐ ดวง ฝายกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายกิริยา ๖ ดวง, รูปาวจรจตุตถฌาน
ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, โลกุตตร*จตุตถฌาน ฝายกุศล และฝายวิบาก, เวนอุเบกขาเวทนา ที่บังเกิดในจิตตุปบาทเหลานี้เสีย
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา.
ธรรมไมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโสมนัสสเวทนา ฝายกามาวจรกุศล ๔ ดวง ฝายอกุศล ๖ ดวง
ฝายกามาวจรกุศลวิบาก ๖ ดวง ฝายอกุศลวิบาก ๑ ดวง ฝายกิริยา ๕ ดวง, ฌาน ๓ และ ๔
ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา, ฌาน ๓ และ ๔ ที่เปนโลกุตตระ ฝายกุศล
และฝายวิบาก, อุเบกขาเวทนา, รูป และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมสหรคต
ดวยอุเบกขาเวทนา.
[๙๘๐] กามาวจรธรรม เปนไฉน?
กามาวจรกุศล อกุศล วิบากแหงกามาวจรทั้งหมด กามาวจรกิริยา อัพยากฤต และ
รูปทั้งหมด สภาวธรรมเหลานีช้ ื่อวา กามาวจรธรรม.
ธรรมไมเปนกามาวจร เปนไฉน?
รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนกามาวจร.
[๙๘๑] รูปาวจรธรรม เปนไฉน?
ฌาน ๔ และ ๕ ที่เปนรูปาวจร ฝายกุศล ฝายวิบาก และฝายกิริยา สภาวธรรมเหลานี้

ชื่อวา รูปาวจรธรรม.
ธรรมไมเปนรูปาวจร เปนไฉน?
กามาวจร อรูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนรูปาวจร.
[๙๘๒] อรูปาวจรธรรม เปนไฉน?
อรูป ๔ ฝายกุศล ฝายวิบาก และกิริยา สภาวธรรมเหลานี้ชอื่ วา อรูปาวจรธรรม.
ธรรมไมเปนอรูปาวจร เปนไฉน?
กามาวจร รูปาวจร โลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ธรรมไมเปนอรูปาวจร.
[๙๘๓] ปริยาปนนธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา ปริยาปนนธรรม.
อปริยาปนนธรรม เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
อปริยาปนนธรรม.
[๙๘๔] นิยยานิกธรรม เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา นิยยานิกธรรม.
อนิยยานิกธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อนิยยานิกธรรม.
[๙๘๕] นิยตธรรม เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโทมนัสสเวทนา ๒ ดวง
สภาวธรรมเหลานี้ ที่เปนนิยตธรรมก็มี ที่เปนอนิยตธรรมก็มี
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา นิยตธรรม.
อนิยตธรรม เปนไฉน?
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยโลภะวิปปยุตจากทิฏฐิ ๔ ดวง จิตตุปบาทที่สหรคตดวยวิจิกจิ ฉา
จิตตุปบาทที่สหรคตดวยอุทธัจจะ กุศลในภูมิ ๓ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป
และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา อนิยตธรรม.
[๙๘๖] สอุตตรธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๓ อกุศล วิบากในภูมิ ๓ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ และรูปทั้งหมด
สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา สอุตตรธรรม.
อนุตตรธรรม เปนไฉน?
มรรค ๔ ที่เปนโลกุตตระ สามัญญผล ๔ และนิพพาน สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา
อนุตตรธรรม.
[๙๘๗] สรณธรรม เปนไฉน?
อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ ดวง สภาวธรรมเหลานี้ชื่อวา สรณธรรม.

อรณธรรม เปนไฉน?
กุศลในภูมิ ๔ วิบากในภูมิ ๔ กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓ รูป และนิพพาน สภาวธรรม
เหลานี้ชื่อวา อรณธรรม.
ธรรมสังคณีปกรณ จบ
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