พระอภิธรรมปฎก
เลม ๓
ธาตุ-ปุคคลบัญญัติปกรณ
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
มาติกา
๑. นยมาติกา ๑๔ นัย
[๑] ๑. สงฺคโห อสงฺคโห การสงเคราะหไดการสงเคราะหไมได
๒. สงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหไมไดดวยธรรมที่
สงเคราะหได
๓. อสงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหไดดวยธรรมที่
สงเคราะหไมได
๔. สงฺคหิเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหไดดวยธรรมที่
ที่สงเคราะหได
๕. อสงฺคหิเตน อสงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหไมไดดวยธรรมที่
สงเคราะหไมได
๖. สมฺปโยโค วิปฺปโยโค การประกอบได การประกอบไมได
๗. สมฺปยุตฺเตน วิปฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบไมไดดวยธรรมที่
ประกอบได
๘. วิปฺปยุตเตน สมฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบไดดวยธรรมที่ประกอบ
ไมได
๙. สมฺปยุตฺเตน สมฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบไดดวยธรรมที่ประกอบ
ได
๑๐. วิปฺปยุตเตน วิปฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบไมไดดวยธรรมที่
ประกอบไมได
๑๑. สงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบได ธรรมที่ประกอบ
วิปฺปยุตฺตํ
ไมได ดวยธรรมที่สงเคราะหได
๑๒. สมฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหได ธรรมที่สงเคราะห
อสงฺคหิตํ
ไมได ดวยธรรมที่ประกอบได
๑๓. อสงฺคหิเตน สมฺปยุตฺตํ ธรรมที่ประกอบได ธรรมที่
วิปฺปยุตฺตํ
ประกอบไมได ดวยธรรมที่สงเคราะห
ไมได
๑๔. วิปฺปยุตฺเตน สงฺคหิตํ ธรรมที่สงเคราะหได ธรรมที่สงเคราะห

อสงฺคหิตํ
ไมได ดวยธรรมที่ประกอบไมได
๒. อัพภันตรมาติกา ๑๒๕ บท
๑. ป ฺจกฺขนฺธา ขันธ ๕
๒. ทฺวาทสายตนานิ อายตนะ ๑๒
๓. อฏ€ารส ธาตุโย ธาตุ ๑๘
๔. จตฺตาริ สจฺจานิ สัจจะ ๔
๕. พาวีสตินฺทฺริยานิ อินทรีย ๒๒
๖. ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ปฏิจจสมุปบาท
๗. จตฺตาโร สติปฏ€านา สติปฏฐาน ๔
๘. จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา สัมมัปปธาน ๔
๙. จตฺตาโร อิทฺธิปาทา อิทธิบาท ๔
๑๐. จตฺตาริ ฌานานิ ฌาน ๔
๑๑. จตสฺโส อปฺปม ฺ าโย อัปปมัญญา ๔
๑๒. ป ฺจินฺทฺริยานิ อินทรีย ๕
๑๓. ป ฺจ พลานิ พละ ๕
๑๔. สตฺต โพชฺฌงฺคา โพชฌงค ๗
๑๕. อริโย อฏ€งฺคิโค มคฺโค อริยมรรคมีองค ๘
๑๖. ผสฺโส
ผัสสะ
๑๗. เวทนา
เวทนา
๑๘. ส ฺ า
สัญญา
๑๙. เจตนา
เจตนา
๒๐. จิตฺตํ
จิต
๒๑. อธิโมกฺโข อธิโมกข
๒๒. มนสิกาโร มนสิการ
๓. นยมุขมาติกา ๔ นัย
๑. ตีหิ สงฺคโห การสงเคราะหไดดวยธรรม ๓
๒. ตีหิ อสงฺคโห การสงเคราะหไมไดดวยธรรม ๓
๓. จตูหิ สมฺปโยโค การประกอบไดดวยธรรม ๔
๔. จตูหิ วิปฺปโยโค การประกอบไมไดดวยธรรม ๔
๔. ลักขณมาติกา ๒ ลักษณะ
๑. สภาโค
ธรรมที่มีสวนเสมอกัน
๒. วิสภาโค
ธรรมที่มีสวนไมเสมอกัน
๕. พาหิรมาติกา

ธรรมสังคณีปกรณ แมทั้งหมด เปนมาติกาแหงธาตุกถาปกรณ แล
มาติกา จบ
๑. สังคหาสังคหปทนิทเทส
[๒] รูปขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? รูปขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวย ขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗
[๓] เวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
เวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔] สัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๕] สังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๖] วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
วิญญาณขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑
[๗] รูปขันธและเวทนาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? รูปขันธและเวทนาขันธ สงเคราะหไดดวย ขันธ ๒ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๘] รูปขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๙] รูปขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๐] รูปขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?

สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๑] รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธและสัญญาขันธ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๒] รูปขันธ เวทนาขันธและสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๓] รูปขันธ เวทนาขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ ไมมีอายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะห
ไมได
[๑๔] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธและสังขารขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ
และสังขารขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗
[๑๕] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และวิญญาณขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๑ ไมมอี ายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๖] รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธและวิญญาณ
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? รูปขันธ เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธและวิญญาณขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๗] ขันธ ๕ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ขันธ ๕ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๑๘] จักขวายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
จักขวายตนะสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑

ธาตุ ๑๗
[๑๙] โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะ รูปา*ยตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๐] มนายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๒๑] ธัมมายตนะ ยกเวนอสังขตะ [คือนิพพาน] ออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๒] จักขวายตนะและโสตายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๒๓] จักขวายตนะและฆานายตนะ จักขวายตนะและชิวหา*ยนะ จักขวายตนะและกายายตนะ จักขวายตนะและรูปายตนะ จักขวา*ยนะและสัททายตนะ จักขวายตนะและคันธายตนะ จักขวายตนะและ
รสายตนะ จักขวายตนะและโผฏฐัพพายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๒๔] จักขวายตนะและมนายตนะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๕] จักขวายตนะและธัมมายตนะ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๒๖] อายตนะ ๑๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
อายตนะ ๑๒ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๒๗] จักขุธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
จักขุธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗

[๒๘] โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ
คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ มโน*วิญญาณธาตุ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๙] ธัมมธาตุ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๓๐] จักขุธาตุและโสตธาตุ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๓๑] จักขุธาตุและฆานธาตุ จักขุธาตุและชิวหาธาตุ จักขุธาตุ
และกายธาตุ จักขุธาตุและรูปธาตุ จักขุธาตุและสัททธาตุ จักขุธาตุและ
คันธธาตุ จักขุธาตุและรสธาตุ จักขุธาตุและโผฏฐัพพธาตุ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๓๒] จักขุธาตุและจักขุวญ
ิ ญาณธาตุ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๓๓] จักขุธาตุและโสตวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและฆานวิญญาณ
ธาตุ จักขุธาตุและชิวหาวิญญาณธาตุ จักขุธาตุและกายวิญญาณธาตุ
จักขุธาตุและมโนธาตุ จักขุธาตุและมโนวิญญาณธาตุ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๓๔] จักขุธาตุและธัมมธาตุ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๓๕] ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ธาตุ ๑๘ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๓๖] ทุกขสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ทุกขสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได

ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๓๗] สมุทยสัจ มรรคสัจ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๓๘] นิโรธสัจ ไมมีขันธอะไรที่สงเคราะหได สงเคราะหไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๓๙] ทุกขสัจและสมุทยสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๐] ทุกขสัจและมรรคสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๑] ทุกขสัจและนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๒] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และมรรคสัจ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๓] ทุกขสัจ สมุทยสัจ และนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะออกจาก
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะห
ไมได
[๔๔] ทุกขสัจ สมุทยสัจ มรรคสัจ และนิโรธสัจ ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๔๕] สัจจะ ๔ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สัจจะ ๔
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๖] จักขุนทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?

จักขุนทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๔๗] โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๔๘] มนินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๔๙] ชีวิตินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๕๐] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย
อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย
อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๕๑] จักขุนทรียและโสตินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๒] จักขุนทรียและฆานินทรีย จักขุนทรียและชิวหินทรีย
จักขุนทรียและกายินทรีย จักขุนทรียและอิตถินทรีย จักขุนทรียและ
ปุริสินทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๓] จักขุนทรียและมนินทรีย สงเคราะหไดดวย ขันธ ๒ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๕๔] จักขุนทรียและชีวิตนิ ทรีย สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๕] จักขุนทรียและสุขินทรีย จักขุนทรียและทุกขินทรีย
จักขุนทรียและโสมนัสสินทรีย จักขุนทรียและโทมนัสสินทรีย จักขุนทรีย

และอุเปกขินทรีย จักขุนทรียและสัทธินทรีย จักขุนทรียและวิริยินทรีย
จักขุนทรียและสตินทรีย จักขุนทรียและสมาธินทรีย จักขุนทรียและ
ปญญินทรีย จักขุนทรียและอนัญญตัญญัสสามีตินทรีย จักขุนทรียและ
อัญญินทรีย จักขุนทรียและอัญญาตาวินทรีย สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๖] อินทรีย ๒๒ สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
อินทรีย ๒๒ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๓. สงเคราะห
ไมไดดวย ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๕
ธาตุ ๕
[๕๗] อวิชชา สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๕๘] สังขาร เพราะอวิชชาเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๕๙] วิญญาณ เพราะสังขารเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๖๐] นามรูป เพราะวิญญาณเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๖๑] สฬายตนะ เพราะนามรูปเปนปจจัย สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒
อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวย ขันธ ๓ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖
[๖๒] ผัสสะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนา เพราะผัสสะเปน
ปจจัย ตัณหา เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทาน เพราะตัณหาเปนปจจัย
กัมมภพ เพราะอุปาทานเปนปจจัย สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๖๓] อุปปตติภพ กามภพ สัญญาภพ ปญจโวการภพ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวย

อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๖๔] รูปภพ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๕ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวย อายตนะ ๗ ธาตุ ๑๐
[๖๕] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๖๖] อสัญญาภพ เอกโวการภพ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๖๗] ชาติ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒ ชรา สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒
มรณะ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๖๘] โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๖๙] อิทธิบาท สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๗๐] ฌาน สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๗๑] อัปปมัญญา ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข มนสิการ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๗๒] จิต สงเคราะหไดดวย ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๑
[๗๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุเทาไร? กุศลธรรม อกุศลธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒

ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๗๔] อัพยากตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๗๕] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๗๖] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
[๗๗] วิปากธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๗๘] วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม สงเคราะหได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๗๙] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๘๐] อุปาทินนุปาทานิยธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ
ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๘๑] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขนั ธ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐
[๘๒] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๘๓] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?

ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๘๔] สวิตักกสวิจารธรรม สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๘๕] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๘๖] อวิตักกาวิจารธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมได
ดวยธาตุ ๑
[๘๗] สุขสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๘๘] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๒
ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
[๘๙] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจย*คามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม มหัคคตธรรม สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๙๐] เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพธรรม เนวทัสสนนภาวนา*ปหาตัพพเหตุกธรรม เนวาจยคามีนาปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกข*ธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๑] ปริตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๒] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๙๓] ปริตตารัมมณธรรม สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒

ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๙๔] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม
มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม
มัคคาธิบดีธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๙๕] มัชฌิมธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๖] อนิยตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๗] อุปปนนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๙๘] อนุปปนนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ที่สงเคราะห
ไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕ ธาตุ ๑๐
[๙๙] อุปปาทีธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๐๐] อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนนธรรม อัชฌัตตธรรม
อัชฌัตตพหิทธาธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๐๑] พหิทธาธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๐๒] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๐๓] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธา-

*รัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๑๐๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๐๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๙
ธาตุ ๙. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙
[๑๐๖] อนิทัสสนาปปฏิฆธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมได
ดวยอายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๑๐๗] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๐๘] นเหตุธรรม อเหตุกธรรม เหตุวิปปยุตตธรรม นเหตุอเหตุก
ธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๐๙] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม
เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๑๐] สัปปจจยธรรม สังขตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๑๑] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม ไมมีขันธ อะไรๆ ที่สงเคราะห
ได สงเคราะหไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๑๒] สนิทัสสนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗

[๑๑๓] อนิทัสสนธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุเทาไร? ไมมีขันธอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑
[๑๑๔] สัปปฏิฆธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๑๕] อัปปฏิฆธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธอะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๑๑๖] รูปธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๑๗] อรูปธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๑๑๘] โลกิยธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๑๙] โลภุตตรธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๒๐] เกนจิวิญเญยยธรรม เกนจินวิญเญยยธรรม ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุเทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๑๒๑] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๒๒] โนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตธรรม ยกเวนอสังขตะออก
จากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่

สงเคราะหไมได
[๑๒๓] สาสวธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสว*ธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๒๔] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๑๒๕] อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๒๖] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณ*ธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๒๗] โนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตธรรม ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๑๒๘] ปรามัฏฐธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปป*ยุตตปรามัฏฐธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๒๙] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
3อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๓๐] ปรามาสสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๓๑] สารัมมณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐

[๑๓๒] อนารัมมณธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๓๓] จิตตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๑๓๔] โนจิตตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๓๕] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๓๖] อเจตสิกธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๑๓๗] จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗
[๑๓๘] จิตตสมุฏฐานธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๖
ธาตุ ๖. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒
[๑๓๙] โนจิตตสมุฏฐานธรรม โนจิตตสหภูธรรม โนจิตตนานุ*ปริวัตติธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธแลว สงเคราะหไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ ไมมีอายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๔๐] จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๔๑] จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได

ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๔๒] โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*สหภูธรรม โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ยกเวนอสังขตะออกจาก
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๓ ไมมอี ายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๔๓] อัชฌัตติกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๖ ธาตุ ๖
[๑๔๔] พาหิรธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๖ ธาตุ ๑๒
[๑๔๕] อุปาทาธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๔๖] โนอุปาทาธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวย อายตนะ ๙
ธาตุ ๙
[๑๔๗] อุปาทินนธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๔๘] อนุปาทินนธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๗ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยอายตนะ ๕
ธาตุ ๑๐
[๑๔๙] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลส*สังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๕๐] โนกิเลสธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ

อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๕๑] สังกิเลสิกธรรม สังกิเลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตต*สังกิเลสิกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ
ที่สงเคราะหไมได
[๑๕๒] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๕๓] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลส
ธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๕๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๕๕] นทัสสนปหาตัพพธรรม นภาวนาปหาตัพพธรรม นทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม นภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ยกเวนอสังขตะออกจาก
ขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่
สงเคราะหไมได
[๑๕๖] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๑๕๗] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑
[๑๕๘] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๕๙] อัปปติกธรรม นปติสหคตธรรม นสุขสหคตธรรม ยกเวน

อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๖๐] สุขสหคตธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๑๖๑] อุเปกขาสหคตธรรม สงเคราะหไดดว ย ขันธ ๓ อายตนะ ๒
ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
[๑๖๒] นอุเปกขาสหคตธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๑๖๓] กามาวจรธรรม ปริยาปนนธรรม สอุตตรธรรม สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๑๖๔] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๖๕] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม
สรณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๑๖๖] นรูปาวจรธรรม นอรูปาวจรธรรม อนิยยานิกธรรม
อนิยตธรรม อรณธรรม สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
อรณธรรม ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สังคหาสังคหปทนิทเทส จบ
๒. สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
[๑๖๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพา*ยตนะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ

โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๖๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสต*วิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดย
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๒
[๑๖๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยจักขุนทรีย โสตินทรีย
ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย โดย
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๗๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพ
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๓ ธาตุ ๙
[๑๗๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยปริเทวะ และ สนิทสั สน*สัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๗๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๑๗๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสนิทัสสนธรรม โดย
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๗๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวยสัปปฏิฆธรรม อุปาทาธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไมได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๗ อินทรีย ๗ อสัญญาภพ ๑ เอกโวการภพ ๑
ปริเทวะ ๑ สนิทัสสนธรรม ๑ สัปปฏิฆธรรม ๑ อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ๑
อุปาทาธรรม ๑ ดวยประการฉะนี้
สังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ
๓. อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส

[๑๗๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยสมุทยสัจ มัคคสัจ โดย
ขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๗๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนิโรธสัจ โดยขันธสังคหะ
แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๗๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย ชีวิตินทรีย โดยขันธสังคหะ
แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๗๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญ*ตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะ
อวิชชาเปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหา
เปนปจจัย กัมมภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะห
ได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๗๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยชาติ ชรา มรณะ ฌาน
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส
สติปฏฐาน สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข มนสิการ
เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ
แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขต*ธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสว-

*ธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดย
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหได โดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัม*ปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะ
แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตสหภูธรรม จิตตานุ*ปริวัตติธรรม โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธอะไรๆ ที่สงเคราะหได สงเคราะหไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑
[๑๘๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม
กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
โดยขันธสังคหะ แตสงเคราะหไดโดยอายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะ
ออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
อสังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ
๔. สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส
[๑๘๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย สมุทยสัจ มัคคสัจ โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๑๘๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญ*ตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะ
อวิชชาเปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนา

เปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพเพราะอุปาทาน
เปนปจจัย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข มนสิการ เหตุกรรม เหตุสเหตุกธรรม
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม
โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม อุปาทานธรรม กิเลสธรรม
กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
สังคหิเตนสังคหิตปทนิทเทส จบ
๕. อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส
[๑๘๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมได
ดวย ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๙๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๙๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ มนินทรีย โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหดวยธรรม
เหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๑๙๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจักขายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๙๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธัมมธาตุ
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ

สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗
[๑๙๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ
นิโรธสัจ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๙๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๑๙๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย
อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๑๙๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขาร
เปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๑๙๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยนามรูปเพราะวิญญาณ
เปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๑๙๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสฬายตนะเพราะนามรูป
เปนปจจัย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๒๐๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ

ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๐๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานา*สัญญาภพ จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๐๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสัญญาภพ เอกโวการภพ
ชาติ ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๒๐๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๒๐๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕
โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา อธิโมกข
มนสิการ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใดสงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๐๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิต โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๒๐๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุตตธรรม วิปากธรรม วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิย*ธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม สวิตักกสวิจาร*ธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขา*สหคตธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจย-

*คามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตา*รัมมณธรรม มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม
ปณีตธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม
มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม
ปจจุปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม
อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตน
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๒๐๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๒๐๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุก*ธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตน
สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๒๐๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสเหตุกธรรม เหตุ*สัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุก
ธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๑๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขต*ธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๑๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆ*ธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘
[๒๑๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดว ยธรรมเหลานัน้

โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๒๑๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๑๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสว*ธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุ
สังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๑๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนาสวธรรม อาสวสัม*ปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๑๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถ*ธรรม โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาส*ปรามัฏฐธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด
สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๑๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาส*สัมปยุตตธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมได
ดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๒๑๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตต*ธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรม
จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๒๑๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยจิตตธรรม โดย

ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๒๒๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัม*ปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๒๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอัชฌัตติกธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
[๒๒๒] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลส*ธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตต*ธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลาใด สงเคราะห
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๒๒๓] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม
สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลส*สัมปยุตตโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพ*ธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนา*ปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปติสหคต*ธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม
อรูปาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตร*ธรรม สรณธรรม โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรม
เหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธรรมเหลานั้น โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ขอธรรมในอสังคหิเตนอสังคหิตบท
รูป ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
นามรูป ภพ ๒ ชาติ ชรา มรณะ รูป อนารัมมณธรรม โนจิตตะ
จิตตวิปปยุตตะ วิสังสัฏฐะ สมุฏฐานะ สหภู อนุปริวัตติ พาหิระ

อุปาทา
รวม ๒๒ นัย นี้เปนนัยที่ใหรูไดงาย
อสังคหิเตนอสังคหิตปทนิทเทส จบ
๖. สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
[๒๒๔] รูปขันธ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุที่ประกอบได ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ๑[๒๒๕] เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๒๖] วิญญาณขันธ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๒๗] จักขวายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๒๘] มนายตนะ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
@๑. ธรรมบางอยาง หมายความวา ธรรมที่นับเนื่องอยูในธัมมายตนะ และธัมมธาตุ
@เฉพาะแตบางอยาง คือไมใชทั้งหมดฯ
[๒๒๙] จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๐] จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได

ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๑] สมุทยสัจ มัคคสัจ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๒] นิโรธสัจ จักขุนทรีย ฯลฯ กายินทรีย อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมขี ันธ อายตนะ
ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๓๓] มนินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๔] สุขินทรีย ทุกขินทรีย โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๒๓๕] อุเปกขินทรีย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๖
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๖] สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญิน*ทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย สังขาร*เพราะอวิชชาเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๗] วิญญาณเพราะสังขารเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ

เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๘] ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๓๙] เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๐] ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย อุปาทานเพราะตัณหา*เปนปจจัย กัมมภพเพราะอุปาทานเปนปจจัย ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๑] รูปภพ ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๓
[๒๔๒] อรูปภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ จตุโวการภพ ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๓] อสัญญาภพ เอกโวการภพ ปริเทวะ ประกอบไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๔] โสกะ ทุกข โทมนัส ประกอบไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๕] อุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปปธาน ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑

อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๖] อิทธิบาท ประกอบไดดวยขันธ ๒ ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๗] ฌาน ประกอบไดดว ยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบ
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๘] อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค*มีองค ๘ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๔๙] ผัสสะ เจตนา มนสิการ ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๐] เวทนา สัญญา ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๑] จิต ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๕๒] อธิโมกข ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๒
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๓] กุศลธรรม อกุศลธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖

ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๔] สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๕] อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๖] วิปากธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๗] วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวย ขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๕๘] เนววิปากนวิปากธัมมธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕
[๒๕๙] อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่
ประกอบได. ประกอบไมไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๒๖๐] สวิตักกสวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๖๑] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง

[๒๖๒] อวิตักกาวิจารธรรม ประกอบไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ
หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๒๖๓] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๖๔] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๖๕] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม
อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม มหัคคตธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๖๖] อัปปมาณธรรม ปณีตธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๒๖๗] ปริตตารัมมณธรรม ประกอบไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ
หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๖๘] มหัคคตารัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม
มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม
มัคคาธิบดีธรรม ประกอบไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๖๙] อนุปปนนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?

ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมได
ดวยธาตุ ๕
[๒๗๐] อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๑] ปจจุปปนนารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธา*รัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๒] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๓] เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๔] สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๕] สเหตุกนเหตุธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุ*สเหตุกธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๖] อัปปจจยธรรม อสังขตธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆ*ธรรม รูปธรรม ประกอบไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑

ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๗] โลกุตตรธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมได
ดวยธาตุ ๖
[๒๗๘] อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๗๙] อนาสวธรรม อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่
ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย ธาตุ ๖
[๒๘๐] อาสวสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ
หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๘๑] อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๘๒] สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม
นีวรณธรรม ปรามาสธรรมปรามาสปรามัฏฐธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๘๓] อปรามัฏฐธรรม ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๒๘๔] ปรามาสสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑

ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๘๕] สารัมมณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๘๖] อนารัมมณธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม
อุปาทาธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ธรรมบางอยาง
[๒๘๗] จิตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๒๘๘] เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๘๙] อนุปาทินนธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมได
ดวยธาตุ ๕
[๒๙๐] อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลส*สังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๙๑] อสังกิเลสิกธรรม กิเลสวิปปยุตต ๑- อสังกิเลสิกธรรม
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบ
ได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ

ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๒๙๒] สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
@๑. บาลี เปน กิเลสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา คําวา ธมมา เกินไป จึงไมแปลตาม
@ เพราะผิดทุกมาติกาฯ
[๒๙๓] สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๙๔] ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสน*ปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๙๕] สวิตักกธรรม สวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๙๖] อวิตักกธรรม อวิจารธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวยธาตุ ๑
[๒๙๗] สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๒๙๘] สุขสหคตธรรม ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๒๙๙] อุเปกขาสหคตธรรม ประกอบไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑

ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๓๐๐] นกามาวจรธรรม อปริยาปนนธรรม อนุตตรธรรม ประกอบ
ไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ หรือ? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๐๑] รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม
สรณธรรม ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมขี ันธ อายตนะ
ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส จบ
๗. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
[๓๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย
ธาตุ ๑
[๓๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย มนินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕
[๓๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปน
ปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา จิต มนสิการ
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมได

ดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๓๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๓๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตต*ธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้
ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย
ธาตุ ๕
[๓๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๓๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิตตธรรม เจตสิกธรรม
จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตต*สังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดว ย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสวิตกั กธรรม สวิจารธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๓๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่
ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕
สรุปขอธรรม
ขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ อินทรีย ๒ ปฏิจจสมุปบาท ๓
ธรรมมีผัสสะเปนที่ ๕ อธิโมกขเจตสิก มนสิการเจตสิก ธรรม ๓ บท
ในติกะ ธรรม ๗ บทในมหันตรทุกะ ธรรมที่สมั ปยุตดวยมนายตนะ
อีก ๒ คือที่สัมปยุตดวยวิตก วิจาร และที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส จบ
๘. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
[๓๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธ ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่

ประกอบได
[๓๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได
วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ
๙. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
[๓๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลาใดประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๓๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรม
เหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๑๘] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลาใดประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไดดว ยธรรมเหลานัน้
ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๐] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๖ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย วิญญาณเพราะสังขารเปน

ปจจัย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะเพราะสฬายตนะ*เปนปจจัย ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบ
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๓๒๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนาเพราะผัสสะเปนปจจัย
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ตัณหาเพราะเวทนาเปน*ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ธรรมเหลาใดประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย โสกะ ทุกขะ โทมนัส
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดว ยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อิทธิบาท ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ยขันธ ๒ ประกอบ
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ฌาน ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ผัสสะ เจตนา มนสิการ
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง

[๓๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เวทนา สัญญา ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิต ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๒ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ยขันธ ๑ ประกอบ
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม อวิตักก*วิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๓๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคต*ธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบ
ไดดวยขันธ ๑ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สเหตุกนเหตุธรรม เหตุ*สัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๓๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม

ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดว ยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย ปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย จิตตธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดว ยขันธ ๓ ประกอบ
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตต*ธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐาน*สหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๓๔๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย อุปาทานธรรม กิเลสธรรม
กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๓๔๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม
ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๔๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวย สุขสหคตธรรม อุเปกขา*สหคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส จบ
๑๐. วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส
[๓๔๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปขันธ ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ

ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย
ธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย จักขวายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ สมุทยสัจ มรรคสัจ ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย นิโรธสัจ จักขุนทรีย ฯลฯ
กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย มนินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อุเปกขินทรีย ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๕๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย อัญญิน*ทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดว ย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม

บางอยาง
[๓๕๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิญญาณเพราะสังขาร*เปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปน*ปจจัย ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบ
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๓๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ตัณหาเพราะเวทนาเปน*ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย รูปภพ ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๓
[๓๖๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อสัญญาภพ เอกโวการภพ
ปริเทวะ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อรูปภพ เนวสัญญานา*สัญญาภพ จตุโวการภพ โสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย ผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต มนสิการ ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อธิโมกข ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย กุศลธรรม อกุศลธรรม
ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑

ธรรมบางอยาง
[๓๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สุขเวทนาสัมปตยุตธรรม
ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบ
ไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อทุกขมสุขเวทนา*สัมปยุตตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย วิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย เนววิปากนวิปากธัมม*ธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขนั ธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕
[๓๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อนุปาทินนานุปาทานิย*ธรรม อสังกิลฏิ ฐาสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ไมมีขนั ธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได
ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย สวิตักกสวิจารธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น ประกอบไมไดดว ยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวย อวิตักกวิจารมัตตธรรม
ปติสหคตธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๗๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอวิตักกาวิจารธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมขี ันธ อายตนะ

อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๓๗๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสุขสหคตธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบาง
อยาง
[๓๗๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบาง
อยาง
[๓๗๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพ*เหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ
๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๗๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอัปปมาณธรรม ปณีต*ธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมขี ันธ
อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๗๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยปริตตารัมมณธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบาง
อยาง
[๓๘๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยมหัคคตารัมมณธรรม
อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม
มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหลาใดประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนุปปนนธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมขี ันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๕
[๓๘๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอตีตารัมมณธรรม อนาค*ตารัมมณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลา
นั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย

อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปจจุบันนารัมมณธรรม
อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๓๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม
อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรม
เหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยเหตุธรรม สเหตุกธรรม
เหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุสัมป*ยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลาใด
ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขต*ธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบ
ไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยโลกุตตรธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมขี ันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๘๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสัมป*ยุตตธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตต*โนอาสวธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖. ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๘๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนาสวธรรม อาสววิปป*ยุตตอนาสวธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลา
นั้นไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๙๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตต*ธรรม ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลา

นั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบ
ไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๙๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอปรามัฏฐธรรม ปรามาส*วิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรม
เหลานั้นไมมีขนั ธ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย ธาตุ ๖
[๓๙๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม
เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริ*วัตติธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประ*กอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๙๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตตวิปป*ยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๙๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอนุปาทินนธรรม ธรรม
เหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยขันธ ๕
[๓๙๕] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม
สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสัง*กิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสัมป*ยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลา
นั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๓๙๖] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม กิเลส*วิปปยุตตธรรม อสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้นไมมีขนั ธ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบ
ไมไดดวยธาตุ ๖
[๓๙๗] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้น
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดวยอายตนะ
๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง

[๓๙๘] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรม
บางอยาง
[๓๙๙] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอวิตักกธรรม อวิจารธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวยธาตุ ๑
[๔๐๐] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม
ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดว ยธรรมเหลานัน้ ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖ ประกอบไมไดดว ยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๔๐๑] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยสุขสหคตธรรม ธรรมเหลา
ใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบาง
อยาง
[๔๐๒] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรม
เหลาใดประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ
๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบาง
อยาง
[๔๐๓] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยนกามาวจรกรรม อปริยา*ปนนธรรม อนุตตรธรรม ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยธรรมเหลานั้น
ธรรมเหลานั้นไมมีขันธ อายตนะอะไรๆ ที่ประกอบไมได ประกอบไมไดดวย
ธาตุ ๖
[๔๐๔] ธรรมเหลาใดประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจร*ธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลาใดประกอบไม
ไดดวยธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
วิปปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส จบ
๑๑ สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
[๔๐๕] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสมุทยสัจ มรรคสัจ โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบ

ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๐๖] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอิตถินทรีย ปุริสินทรีย
โดยขันธสังคหะ อายตนะสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๐๗] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสุขนิ ทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ
ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๐๘] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุเปกขินทรีย โดยขันธสัง*คหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๒ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๐๙] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยสิทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ตัณหาเพราะเวทนาเปนปจจัย
อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง ประกอบไมไดดว ย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๑๐] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยปริเทวะ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได ประกอบไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง

[๔๑๑] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง.
ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๑๒] ธรรมเหลาใดสงเคราะหไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน สัมมัปป*ธาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค
มีองค ๘ ผัสสะ เจตนา อธิโมกข มนสิการ เหตุธรรม เหตุสเหตุก*ธรรม เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม อาสวธรรม อาสวสาสวธรรม อาสว*อาสวสัมปยุตตธรรม สัญโญชนธรรม คันถธรรม โอฆธรรม โยคธรรม
นีวรณธรรม ปรามาสธรรม อุปาทานธรรม กิเลสธรรม กิเลสสัง*กิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม โดย
ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
ประกอบไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
สังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ
๑๒. สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
[๔๑๓] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๔๑๔] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวยวิญญาณขันธ มนายตนะ
จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๑๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ

ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๑๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๑๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๑
[๔๑๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัทธินทรีย วิริยินทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๒๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยวิญญาณเพราะสังขารเปน
ปจจัย ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๒๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะเพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๒๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนาเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๒๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปน
ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ธรรมเหลานั้นสงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๒๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยโสกะ ทุกข โทมนัส ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖

[๔๒๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๒๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอิทธิบาท ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๒๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยฌาน ธรรมเหลานั้นสงเคราะห
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๒๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอัปปมัญญา อินทรีย ๕
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๒๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยผัสสะ เจตนา มนสิการ
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๔๓๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเวทนา สัญญา ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๓ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุเทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๓๑] ธรรมเหลาใดประกอบไดดวย จิต ธรรมเหลานั้นสงเคราะห
ไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๓๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอธิโมกข ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๔๓๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม
ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนาสัมปยุตตธรรม สวิตักกส*วิจารธรรม อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม
อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗

[๔๓๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเหตุธรรม เหตุสเหตุกธรรม
เหตุเหตุสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๓๕] ธรรมเหลา ใดประกอบไดดวยสเหตุกนเหตุธรรม เหตุ
สัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๓๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวธรรม อาสวสาสวธรรม
อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๓๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑
ธาตุ ๑๗
[๔๓๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสปรามัฏฐ*ธรรม ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๓๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยปรามาสสัมปยุตตธรรม ธรรม
เหลานั้นสงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๔๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยจิตตธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ย ขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๒ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
[๔๔๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตต*ธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏ*ฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑
[๔๔๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุปาทานธรรม กิเลสธรรม

กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลสสังกิลิฏฐธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม
ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๔๔๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยสังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม
กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม สวิตักกธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม
ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นสงเคราะหไดดว ย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๗
สัมปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ
๑๓. อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส
[๔๔๔] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปขันธ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑
ธรรมบางอยาง
[๔๔๕] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยธัมมายตนะ ธรรมธาตุ
อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย นามรูปเพราะวิญญาณเปนปจจัย
อสัญญาภพ เอกโวการภพ ชาติ ชรา มรณะ โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๔๖] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญานา*สัญญาภพ จตุโวการภพ อิทธิบาท โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ
ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมี
ขันธ อายตนะ ธาตุที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย อายตนะ ๑
ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๔๗] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม อทุกขมสุขเวทนา-

*สัมปยุตตธรรม วิปากธรรม วิปากธัมมธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม สวิตักกสวิจารธรรม
อวิตักกวิจารมัตตธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม อุเปกขาสหคตธรรม
ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม
ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม
อเสกขธรรม มหัคคตธรรม อัปปมาณธรรม ปริตตารัมมณธรรม มหัคคตา*รัมมณธรรม อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม ปณีตธรรม มิจฉัตต*นิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม
มัคคาธิบดีธรรม อตีตารัมมณธรรม อนาคตารัมมณธรรม ปจจุปปนนา*รัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม อัชฌัตตพหิท*ธารัมมณธรรม สเหตุกธรรม เหตุสัมปยุตตธรรม สเหตุกนเหตุธรรม
เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม โดยขันธสังคหะ อายตน*สังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวย
อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๔๘] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยรูปธรรม โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้นประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบ
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไม
ไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๔๙] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอรูปธรรม โลกุตตรธรรม
อนาสวธรรม อาสวสัมปยุตตธรรม อาสวสัมปยุตตโนอาสวธรรม อาสว*วิปปยุตตอนาสวธรรม อสัญโญชนิยธรรม อคันถนิยธรรม อโนฆนิยธรรม
อโยคนิยธรรม อนีวรณิยธรรม อปรามัฏฐธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสวิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม สารัมมณธรรม โดยขันธสังคหะ
อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗ ประกอบ
ไมไดดวย อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๕๐] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนารัมมณธรรม โนจิตต*ธรรม จิตตวิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม จิตตสมุฏฐานธรรม
จิตตสหภูธรรม จิตตานุปริวัตติธรรม พาหิรธรรม อุปาทาธรรม โดย

ขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวยขันธ ๓ ประกอบได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง. ประกอบไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐ ประกอบไมได
ดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
[๔๕๑] ธรรมเหลาใด สงเคราะหไมไดดวยอนุปาทานิยธรรม
อุปาทานสัมปยุตตธรรม อุปาทานสัมปยุตตโนอุปาทานธรรม อุปาทาน*วิปปยุตตอนุปาทานิยธรรม อสังกิเลสิกธรรม อสังกิลิฏฐธรรม กิเลส*สัมปยุตตธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสสัมปยุตตโนกิเลสธรรม
กิเลสวิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ทัสสนปหาตัพพธรรม ภาวนาปหาตัพพ*ธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม สวิตักก*ธรรม สวิจารธรรม สัปปติกธรรม ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม
อุเปกขาสหคตธรรม นกามาวจรธรรม รูปาวจรธรรม อรูปาวจรธรรม
อปริยาปนนธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม อนุตตรธรรม สรณธรรม
โดยขันธสังคหะ อายตนสังคหะ ธาตุสังคหะ ธรรมเหลานั้น ประกอบไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ ที่ประกอบได. ประกอบ
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ประกอบไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑
ธาตุ ๗ ประกอบไมไดดวยอายตนะ ๑ ธาตุ ๑ ธรรมบางอยาง
อสังคหิเตนสัมปยุตตวิปปยุตตปทนิทเทส จบ
๑๔. วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส
[๔๕๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปขันธ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๕๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเวทนาขันธ สัญญาขันธ
สังขารขันธ วิญญาณขันธ มนายตนะ มนินทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๔๕๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจักขวายตนะ ฯลฯ
โผฏฐัพพายตนะ จักขุธาตุ ฯลฯ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมเหลานั้น สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐

[๔๕๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยจักขุวิญญาณธาตุ โสต*วิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ
มโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑
[๔๕๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทุกขสัจ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๕๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสมุทยสัจ มัคคสัจ ธรรม
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๕๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนิโรธสัจ จักขุนทรีย
โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย อิตถินทรีย ปุริสินทรีย
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๔๕๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมนินทรีย ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๔๖๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสุขินทรีย ทุกขินทรีย
โสมนัสสินทรีย โทมนัสสินทรีย ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๖๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยอุเปกขินทรีย ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๔๖๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญินทรีย อัญญาตาวินทรีย อวิชชา สังขารเพราะอวิชชาเปนปจจัย

ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๖๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิญญาณเพราะสังขาร*เปนปจจัย ผัสสะเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนาเพราะผัสสะเปน*ปจจัย ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๔๖๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยตัณหาเพราะเวทนาเปน*ปจจัย อุปาทานเพราะตัณหาเปนปจจัย กรรมภพ ธรรมเหลานั้น ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๖๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปตติภพ สัญญาภพ
ปญจโวการภพ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๔๖๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามภพ ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๕. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๓
[๔๖๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปภพ อสัญญาภพ
เอกโวการภพ ปริเทวะ ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๖๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอรูปภพ เนวสัญญา*นาสัญญาภพ จตุโวการภพ โสกะ ทุกข โทมนัส อุปายาส สติปฏฐาน
สัมมัปปธาน อิทธิบาท ฌาน อัปปมัญญา อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
อริยมรรคมีองค ๘ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๖๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยผัสสะ เวทนา สัญญา
เจตนา จิต มนสิการ ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ

ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๔๗๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอธิโมกข ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ
ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑
[๔๗๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกุศลธรรม อกุศลธรรม
สุขเวทนาสัมปยุตตธรรม ทุกขเวทนาสัมปยุตตธรรม ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๗๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัพยากตธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๔๗๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอทุกขมสุขเวทนาสัม*ปยุตตธรรม วิปากธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๔๗๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยวิปากธัมมธรรม สังกิลิฏฐ*สังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๗๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเนววิปากนวิปากธัมม*ธรรม อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อนุปาทินนานุปาทานิยธรรม อสัง*กิลิฏฐาสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๗๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนุปาทานิยธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕
[๔๗๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิลิฏฐสังกิเลสิก-

*ธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๔๗๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตักกสวิจารธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑
[๔๗๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกวิจารมัตตธรรม
ปติสหคตธรรม สุขสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๘๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอวิตักกาวิจารธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๕
[๔๘๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรม
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๔๘๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุก*ธรรม อาจยคามีธรรม อปจยคามีธรรม เสกขธรรม อเสกขธรรม
มหัคคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๘๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไดดวยเนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพ*ธรรม เนวทัสสนนภาวนาปหาตัพพเหตุกธรรม เนวาจยคามีนา*ปจยคามีธรรม เนวเสกขานาเสกขธรรม ปริตตธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๘๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปมาณธรรม ปณีต*ธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑

อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๘๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปริตตารัมมณธรรม ธรรม
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๖
[๔๘๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมหัคคตารัมมณธรรม
อัปปมาณารัมมณธรรม หีนธรรม มิจฉัตตนิยตธรรม สัมมัตตนิยตธรรม
มัคคารัมมณธรรม มัคคเหตุกธรรม มัคคาธิบดีธรรม ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๘๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยมัชฌิมธรรม อนิยตธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๔๘๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปปนนธรรม อนุปปนน*ธรรม อุปปาทีธรรม อตีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุปปนนธรรม
อัชฌัตตธรรม พหิทธาธรรม สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆ*ธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๔๘๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอตีตารัมมณธรรม
อนาคตารัมมณธรรม อัชฌัตตารัมมณธรรม พหิทธารัมมณธรรม ธรรม
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๙๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปจจุปปนนารัมมณธรรม
อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๖
[๔๙๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยเหตุธรรม สเหตุกธรรม
เหตุสัมปยุตตธรรม เหตุสเหตุกธรรม สเหตุกนเหตุธรรม เหตุเหตุ-

*สัมปยุตตธรรม เหตุสัมปยุตตนเหตุธรรม นเหตุสเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น
ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดว ยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๙๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอเหตุกธรรม เหตุ*วิปปยุตตธรรม นเหตุอเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔
อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๙๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอัปปจจยธรรม อสังขต*ธรรม สนิทัสสนธรรม สัปปฏิฆธรรม รูปธรรม โลกุตตรธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๔๙๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยโลกิยธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ
อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๔๙๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอาสวธรรม อาสวสัม*ปยุตตธรรม อาสวสาสวธรรม อาสวอาสวสัมปยุตตธรรม อาสววิปปยุตต*โนอาสวธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? ไมมีขนั ธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๙๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสาสวธรรม อาสว*วิปปยุตตธรรม สาสวโนอาสวธรรม อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมได
ดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๔๙๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนาสวธรรม อาสว*วิปปยุตตอนาสวธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๔๙๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัญโญชนธรรม คันถธรรม
โอฆธรรม โยคธรรม นีวรณธรรม ปรามาสธรรม ปรามาสสัมปยุตตธรรม
ปรามาสปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห

ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๔๙๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปรามัฏฐธรรม ปรามาส*วิปปยุตตธรรม ปรามัฏฐโนปรามาสธรรม ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐ*ธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๖
[๕๐๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยปรามัฏฐธรรม ปรามาส*วิปปยุตตอปรามัฏฐธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๕๐๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสารัมมณธรรม จิตตธรรม
เจตสิกธรรม จิตตสัมปยุตตธรรม จิตตสังสัฏฐธรรม จิตตสังสัฏฐ*สมุฏฐานธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุ*ปริวัตติธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๑ ธาตุ ๑๑. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ
เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๑ ธาตุ ๗
[๕๐๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอนารัมมณธรรม จิตต*วิปปยุตตธรรม จิตตวิสังสัฏฐธรรม อุปาทาธรรม อนุปาทินนธรรม
ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๘. สงเคราะห
ไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐
ธาตุ ๑๐
[๕๐๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทินนธรรม ธรรม
เหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๓. สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดว ยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๕
[๕๐๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุปาทานธรรม กิเลส*ธรรม สังกิลิฏฐธรรม กิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลสสังกิเลสิกธรรม กิเลส*สังกิลิฏฐธรรม สังกิลิฏฐโนกิเลสธรรม กิเลสกิเลสสัมปยุตตธรรม กิเลส*สัมปยุตตโนกิเลสธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๕๐๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสังกิเลสิกธรรม อสัง*กิลิฏฐธรรม กิเลสวิปปยุตตธรรม สังกิเลสิกโนกิเลสธรรม กิเลสวิปปยุตต-

*สังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑
อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๐๖] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอสังกิเลสิกธรรม กิเลส*วิปปยุตตอสังกิเลสิกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๕๐๗] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยทัสสนปหาตัพพธรรม
ภาวนาปหาตัพพธรรม ทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม ภาวนาปหาตัพพเหตุก*ธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๕๐๘] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนทัสสนปหาตัพพธรรม
นภาวนาปหาตัพพธรรม นทัสสนปหาตัพพเหตุกธรรม นภาวนา*ปหาตัพพเหตุกธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
[๕๐๙] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสวิตักกธรรม สวิจารธรรม
ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๗. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๑
[๕๑๐] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยสัปปติกธรรม ปติสหคต*ธรรม สุขสหคตธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะห
ไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ
ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๕๑๑] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยอุเปกขาสหคตธรรม ธรรม
เหลานั้น ยกเวนอสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
ธาตุ ๑๓. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ
อายตนะ อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได สงเคราะหไมไดดวยธาตุ ๕
[๕๑๒] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยกามาวจรธรรม ปริยา*ปนนธรรม สอุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมได
ดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖

[๕๑๓] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนกามาวจรธรรม อปริยา*ปนนธรรม อนุตตรธรรม ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดวยขันธ ๔ อายตนะ ๒
ธาตุ ๘. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? สงเคราะหไมไดดวย
ขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๐
[๕๑๔] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยรูปาวจรธรรม อรูปาวจร*ธรรม นิยยานิกธรรม นิยตธรรม สรณธรรม ธรรมเหลานั้น ยกเวน
อสังขตะออกจากขันธ สงเคราะหไดดวยขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘.
สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ไมมีขันธ อายตนะ ธาตุ
อะไรๆ ที่สงเคราะหไมได
[๕๑๕] ธรรมเหลาใด ประกอบไมไดดวยนรูปาวจรธรรม นอรูปา*วจรธรรม อนิยยานิกธรรม อนิยตธรรม อสรณธรรม ธรรมเหลานั้น
สงเคราะหไดดว ยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร? ธรรมเหลานั้น สงเคราะหไดดว ย
ขันธ ๔ อายตนะ ๒ ธาตุ ๒. สงเคราะหไมไดดวยขันธ อายตนะ ธาตุ เทาไร?
สงเคราะหไมไดดวยขันธ ๑ อายตนะ ๑๐ ธาตุ ๑๖
สรุปขอธรรมดังกลาวมาแลว
ธัมมายตนะ ธัมมธาตุ ชีวติ ินทรีย นามรูป สฬายตนะ ชาติ
ชรา และมรณะ ไมได ๒ ติกะ
ในหมวดแรก ไดธรรม ๗ และ ๑๐ ในหมวดถัดมาไดธรรม ๑๔
ในหมวดสุดทาย ไดธรรม ๖
ธรรม ๔๗ เหลานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ ยอมไดโดยสมุจเฉท และ
โดยโมฆปุจฉกะ ฉะนี้แล
วิปปยุตเตนสังคหิตาสังคหิตปทนิทเทส จบ
ธาตุกถาปกรณ จบบริบูรณ
--------อุทเทสวาร
[๑] บัญญัติ ๖ คือ
๑. ขันธบัญญัติ
๒. อายตนบัญญัติ
๓. ธาตุบัญญัติ
๔. สัจจบัญญัติ
๕. อินทริยบัญญัติ
๖. ปุคคลบัญญัติ
๑. ขันธบัญญัติ

[๒] การบัญญัติธรรมที่เปนหมวดหมูกันวา ขันธ มีเทาไร ธรรมที่เปน
หมวดหมูกันมี ๕ คือ
๑. รูปขันธ
๒. เวทนาขันธ
๓. สัญญาขันธ
๔. สังขารขันธ
๕. วิญญาณขันธ
การบัญญัติธรรมที่เปนหมวดหมูกันวา ขันธ ก็มี ๕ ตามจํานวนหมวด
ธรรมเหลานี้
๒. อายตนบัญญัติ
[๓] การบัญญัติธรรมอันเปนบอเกิดวา อายตนะ มีเทาไร ธรรมอันเปน
บอเกิดมี ๑๒ คือ
๑. จักขวายตนะ
๒. รูปายตนะ
๓. โสตายตนะ
๔. สัททายตนะ
๕. ฆานายตนะ
๖. คันธายตนะ
๗. ชิวหายตนะ
๘. รสายตนะ
๙. กายายตนะ
๑๐. โผฏฐัพพายตนะ
๑๑. มนายตนะ
๑๒. ธัมมายตนะ
การบัญญัติธรรมที่เปนบอเกิดวา อายตนะ ก็มี ๑๒ ตามจํานวนธรรม
เหลานี้
๓. ธาตุบัญญัติ
[๔] การบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยูวา ธาตุ มีเทาไร ธรรมทีท่ รงตัวอยูมี
๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. รูปธาตุ
๓. จักขุวิญญาณธาตุ
๔. โสตธาตุ

๕. สัททธาตุ
๖. โสตวิญญาณธาตุ
๗. ฆานธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๐. ชิวหาธาตุ
๑๑. รสธาตุ
๑๒. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๓. กายธาตุ
๑๔. โผฏฐัพพธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. ธัมมธาตุ
๑๘. มโนวิญญาณธาตุ
การบัญญัติธรรมที่ทรงตัวอยูวา ธาตุ ก็มี ๑๘ ตามจํานวนธรรมเหลานี้
๔. สัจจบัญญัติ
[๕] การบัญญัติธรรมที่เปนของจริงวา สัจจะ มีเทาไร ธรรมที่เปน
ของจริง มี ๔ คือ
๑. ทุกขสัจจะ
๒. สมุทยสัจจะ
๓. นิโรธสัจจะ
๔. มัคคสัจจะ
การบัญญัติธรรมที่เปนของจริงวา สัจจะ ก็มี ๔ ตามจํานวนธรรมเหลานี้
๕. อินทริยบัญญัติ
[๖] การบัญญัติธรรมที่เปนใหญวา อินทรีย มีเทาไร ธรรมที่เปนใหญ
มี ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย
๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย

๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิริยินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
การบัญญัติธรรมที่เปนใหญวา อินทรีย ก็มี ๒๒ ตามจํานวนธรรมเหลานี้
๖. บุคคลบัญญัติ
การบัญญัติจําพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย มีเทาไร
เอกกมาติกา
(บุคคล ๑ จําพวก)
[๗] บุคคลผูพนแลวในสมัย
บุคคลผูที่มิใชพนแลวในสมัย
บุคคลผูมีธรรมกําเริบ
บุคคลผูมีธรรมไมกําเริบ
บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม
บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม
บุคคลผูควรโดยเจตนา
บุคคลผูควรโดยตามรักษา
บุคคลผูที่เปนปุถุชน
โคตรภูบุคคล
บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว
บุคคลมิใชผูงดเวนเพราะกลัว
บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล

บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล
บุคคลผูเที่ยงแลว
บุคคลผูไมเที่ยง
บุคคลผูปฏิบัติ
บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล
บุคคลผูชื่อวา สมสีสี
บุคคลผูชื่อวา ฐิตกัปป
บุคคลผูเปนอริยะ
บุคคลผูไมเปนอริยะ
บุคคลผูเปนเสกขะ
บุคคลผูเปนอเสกขะ
บุคคลผูเปนเสกขะก็มิใช ผูเปนอเสกขะก็มิใช
บุคคลผูมีวิชชา ๓
บุคคลผูมีอภิญญา ๖
พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา
บุคคลผูชื่อวา อุภโตภาควิมุต
บุคคลผูชื่อวา ปญญาวิมุต
บุคคลผูชื่อวา กายสักขี
บุคคลผูชื่อวา ทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูชื่อวา สัทธาวิมตุ
บุคคลผูชื่อวา ธัมมานุสารี
บุคคลผูชื่อวา สัทธานุสารี
บุคคลผูชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ
บุคคลผูชื่อวา โกลังโกละ
บุคคลผูชื่อวา เอกพีชี
บุคคลผูชื่อวา สกทาคามี
บุคคลผูชื่อวา อนาคามี
บุคคลผูชื่อวา อันตราปรินิพพายี
บุคคลผูชื่อวา อุปหัจจปรินิพพายี
บุคคลผูชื่อวา อสังขารปรินิพพายี
บุคคลผูชื่อวา สสังขารปรินิพพายี
บุคคลผูชื่อวา อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี

บุคคลผูชื่อวา โสดาบัน
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
บุคคลผูชื่อวา สกทาคามี
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
บุคคลผูชื่อวา อนาคามี
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล
บุคคลผูชื่อวา อรหันต
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล
เอกกมาติกา จบ
ทุกมาติกา
[๘] บุคคล ๒ จําพวก
บุคคลผูมักโกรธ
บุคคลผูผูกโกรธ
บุคคลผูลบหลูบุญคุณของผูอื่น
บุคคลผูตีเสมอผูอื่น
บุคคลผูมีความริษยา
บุคคลผูมีความตระหนี่
บุคคลผูโออวด
บุคคลผูมีมารยา
บุคคลผูไมมีหิริ
บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ
บุคคลผูวายาก
บุคคลผูมีมิตรชั่ว
บุคคลผูมีทวารอันไมคมุ ครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
บุคคลผูไมรูประมาณในโภชนะ
บุคคลผูมีสติหลง
บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ
บุคคลผูมีศีลวิบัติ
บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ
บุคคลผูมีสัญโญชนในภายใน
บุคคลผูมีสัญโญชนในภายนอก
บุคคลผูไมมักโกรธ
บุคคลผูไมผูกโกรธ

บุคคลผูไมลบหลูบุญคุณของผูอื่น
บุคคลผูไมตีเสมอผูอื่น
บุคคลผูไมมีความริษยา
บุคคลผูไมมีความตระหนี่
บุคคลผูไมโออวด
บุคคลผูไมมีมารยา
บุคคลผูมีหิริ
บุคคลผูมีโอตตัปปะ
บุคคลผูวางาย
บุคคลผูมีมิตรดี
บุคคลผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
บุคคลผูรูประมาณในโภชนะ
บุคคลผูมีสติตั้งมั่น
บุคคลผูมีสัมปชัญญะ
บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล
บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฐิ
บุคคล ๒ จําพวกที่หาไดยากในโลก
บุคคล ๒ จําพวกที่ใหอิ่มไดยาก
บุคคล ๒ จําพวกที่ใหอิ่มไดงาย
อาสวะยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก
อาสวะยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก
บุคคลผูมีอัธยาศัยเลว
บุคคลผูมีอัธยาศัยประณีต
บุคคลผูอิ่มแลว
บุคคลผูใหคนอื่นอิ่ม
ทุกมาติกา จบ
ติกมาติกา
[๙] บุคคล ๓ จําพวก
บุคคลผูไมมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวังปราศไปแลว
บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก
บุคคลผูชื่อวา กายสักขี

บุคคลผูชื่อวา ทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูชื่อวา สัทธาวิมตุ
บุคคลผูมีวาจาเหมือนคูถ
บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม
บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง
บุคคลผูมีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง
บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาแลบ
บุคคลผูมีจิตเหมือนฟาผา
บุคคลผูบอด
บุคคลผูมีตาขางเดียว
บุคคลผูมีตาสองขาง
บุคคลผูมีปญญาดังหมอคว่ํา
บุคคลผูมีปญญาดังหนาตัก
บุคคลผูมีปญญามาก
บุคคลบางจําพวกยังไมสิ้นทั้งกามราคะและภวราคะ
บุคคลบางจําพวกสิ้นกามราคะแลวแตภวราคะยังมีอยู
บุคคลบางจําพวกสิ้นหมดแลวทั้งกามราคะและภวราคะ
บุคคลเสมือนรอยขีดในหิน
บุคคลเสมือนรอยขีดในแผนดิน
บุคคลเสมือนรอยขีดในน้ํา
บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก
บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก
บุคคลที่ประมาณไดงาย
บุคคลที่ประมาณไดยาก
บุคคลที่ประมาณไมได
บุคคลบางคนไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรสักการะเคารพแลว จึงสมาคมจึงคบ จึงเขาใกล
บุคคลบางคนควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
บุคคลบางคนควรเฉยๆ เสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควร
เขาใกล
บุคคลบางคนควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล
บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีล มีปกติทําพอประมาณใน

สมาธิ มีปกติทําพอประมาณในปญญา
บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มีปกติทาํ ใหบริบูรณ
ในสมาธิดวย มีปกติทําพอประมาณในปญญา
บุคคลบางคนมีปกติทําใหบริบูรณในศีลดวย มีปกติทาํ ใหบริบูรณ
ในสมาธิดวย มีปกติทําใหบริบูรณในปญญาดวย
ศาสดา ๓ ประเภท
ศาสดา ๓ ประเภท แมอื่นอีก
ติกมาติกา จบ
จตุกกมาติกา
[๑๐] บุคคล ๔ จําพวก
คนที่เปนอสัตบุรุษ
คนที่เปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ
คนลามก
คนลามกยิ่งกวาคนลามก
คนดี
คนดียิ่งกวาคนดี
คนมีธรรมลามก
คนมีธรรมลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก
คนมีธรรมงาม
คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม
คนมีที่ติ
คนมีที่ติมาก
คนมีที่ตินอย
คนไมมีที่ติ
บุคคลผูเปนอุคฆฏิตัญู
บุคคลผูเปนวิปญจิตัญู
บุคคลผูเปนเนยยะ
บุคคลผูเปนปทปรมะ
บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว
บุคคลผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง
บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว

บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวอ งไว
บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ ประเภท
บุคคลผูเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก
บุคคลผูเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่
ไมควรสรรเสริญ
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควร
สรรเสริญ
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว มีความเลือ่ มใส
ในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส
บุคคลบางคนไมใครครวญ ไมไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะ
ที่ควรเลื่อมใส
บุคคลบางคนใครครวญ ไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ควร
สรรเสริญ
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะที่ไมควร
เลื่อมใส
บุคคลบางคนใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสในฐานะที่ควร
เลื่อมใส
บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแทตามกาล แต
ไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
แตไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแทตามกาล และ
พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
บุคคลบางคนไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียน อันจริงแทตามกาล และ
ไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ อันจริงแทตามกาล
บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น มิใชดํารงชีพอยูดวยผล

แหงบุญ
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดว ยผลแหงความ
หมั่น
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่นดวย ดํารงชีพอยูดวยผล
แหงบุญดวย
บุคคลผูมิใชดํารงชีพอยูด วยผลแหงความหมั่น ทั้งมิใชดํารงชีพอยู
ดวยผลแหงบุญดวย
บุคคลผูมีความมืดมามืดไป
บุคคลผูมีความมืดมาสวางไป
บุคคลผูสวางมามืดไป
บุคคลผูสวางมาสวางไป
บุคคลผูต่ํามาแลวต่ําไป
บุคคลผูต่ํามาแลวสูงไป
บุคคลผูสูงมาแลวต่ําไป
บุคคลผูสูงมาแลวสูงไป
บุคคลผูเปรียบดวยตนไม ๔ อยาง
บุคคลผูถือรูปเปนประมาณเลื่อมใสในรูป
บุคคลผูถือเสียงเปนประมาณเลื่อมใสในเสียง
บุคคลผูถือความเศราหมองเปนประมาณเลื่อมใสในความเศราหมอง
บุคคลผูถือธรรมเปนประมาณเลือ่ มใสในธรรม
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
บุคคลบางคนปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย ปฏิบัติเพื่อประโยชน
คนอื่นดวย
บุคคลบางคนไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
คนอื่น
บุคคลบางคนทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตนให
เดือดรอน
บุคคลบางคนทําคนอื่นใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําคนอืน่
ใหเดือดรอน
บุคคลบางคนทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตนให
เดือดรอนดวย ทําคนอื่นใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิง่ ที่ทําคนอื่นใหเดือด
รอนดวย

บุคคลบางคนไมทําตนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําตน
ใหเดือดรอน ไมทําคนอื่นใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําคนอื่นให
เดือดรอน บุคคลนั้นไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําคนอื่นใหเดือดรอน เปนผูห มด
หิว เปนผูดับแลว เปนผูเย็นแลว เสวยความสุขมีตนอันประเสริฐ สําเร็จ
อิริยาบถอยูในทิฏฐธรรมเทียว
บุคคลมีราคะ
บุคคลมีโทสะ
บุคคลมีโมหะ
บุคคลมีมานะ
บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาเห็นแจงใน
ธรรม กลาวคืออธิปญญา
บุคคลบางคนไดปญญาเห็นแจงในธรรมคืออธิปญญา แตไมไดเจโต*สมถะในภายใน
บุคคลบางคนไดเจโตสมถะในภายในดวย ไดปญญาเห็นแจงในธรรม
คืออธิปญญาดวย
บุคคลบางคนไมไดเจโตสมถะในภายในดวย ไมไดปญญาเห็นแจงใน
ธรรม คืออธิปญญาดวย
บุคคลผูไปตามกระแส
บุคคลผูไปทวนกระแส
บุคคลผูตั้งตัวไดแลว
บุคคลผูขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ
บุคคลผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ
สมณะไมหวั่นไหว
สมณะดังบัวหลวง
สมณะดังบัวขาว
สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ
จตุกกมาติกา จบ
ปญจกมาติกา
[๑๑] บุคคล ๕ จําพวก
บุคคลบางคนตองอาบัติดวย เดือดรอนดวย ทั้งไมรูชัดตามความเปน

จริง ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไมเหลือแหงอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น
บุคคลบางคนตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ทัง้ ไมรูชัดตามความเปน
จริง ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไมเหลือแหงอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น
บุคคลบางคนไมตองอาบัติ แตเดือดรอน ทัง้ ไมรูชัดตามความเปน
จริง ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไมเหลือแหงอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น
บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน แตไมรูชัดตามความเปน
จริง ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไมเหลือแหงอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น
บุคคลบางคนไมตองอาบัติ ไมเดือดรอน ทัง้ รูชัดตามความเปนจริง
ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวเหลานั้นของบุคคลนั้น
บุคคลใหแลวดูหมิ่น
บุคคลดูหมิ่นดวยการอยูรวม
บุคคลผูเชื่องาย
บุคคลโลเล
บุคคลโงงมงาย
บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาเมื่อภายหลังเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือเพียงไตรจีวรเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะตามที่ทานจัดใหเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก
ปญจกมาติกา จบ
ฉักกมาติกา

[๑๒] บุคคล ๖ จําพวก
บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได
สดับแลวในกอน ทั้งบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ทั้งถึงความ
ชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย
บุคคลบางคนแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิไดสดับ
แลวในกอน แตมิไดบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ทั้งมิไดถึงความ
ชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได
สดับแลวในกอน เปนผูทําที่สดุ ทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว ทัง้ ลุสาวกบารมีดวย
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได
สดับแลวในกอน เปนผูทําที่สดุ ทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว แตไมไดบรรลุสาวก
บารมี
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได
สดับแลวในกอน ทั้งมิไดทําทีส่ ุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนอนาคามี ไมมา
แลวสูความเปนอยางนี้
บุคคลบางคนไมแทงตลอดสัจจะดวยตนเองในธรรมทั้งหลาย ที่มิได
สดับแลวในกอน ทั่งไมทําที่สดุ ทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนโสดาบัน และ
สกทาคามี มาแลวสูความเปนอยางนี้
ฉักกมาติกา จบ
สัตตกมาติกา
[๑๓] บุคคล ๗ จําพวก
บุคคลเปรียบดวยคนจมน้ํา ๗ เหลา คือ
บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง
บุคคลโผลขึ้นมาแลว จมลงอีก
บุคคลโผลขึ้นแลว หยุดอยู
บุคคลโผลขึ้นแลว เหลียวมองดู
บุคคลโผลขึ้นแลว วายขามไป
บุคคลโผลขึ้น และวายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึงแลว
บุคคลโผลขึ้นและขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมหยืนอยูบนบก
บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต
บุคคลผูเปนปญญาวิมุต
บุคคลผูเปนกายสักขี
บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ

บุคคลเปนสัทธาวิมุต
บุคคลผูเปนธัมมานุสารี
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี
สัตตกมาติกา จบ
อัฏฐกมาติกา
[๑๔] บุคคล ๘ จําพวก
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยผล ๔
อัฏฐกมาติกา จบ
นวกมาติกา
[๑๕] บุคคล ๙ จําพวก
พระสัมมาสัมพุทธะ
พระปจเจกพุทธะ
บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต
บุคคลผูเปนปญญาวิมุต
บุคคลผูเปนกายสักขี
บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต
บุคคลผูเปนธัมมานุสารี
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี
นวกมาติกา จบ
ทสกมาติกา
[๑๖] บุคคล ๑๐ จําพวก
ความสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก ในกามาวจรภูมินี้
ความสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก เมื่อละกามาจรภูมินี้
ไปแลว
ทสกมาติกา จบ
มาติกาปุคคลปญญัติ จบ
เอกกนิทเทส
[๑๗] บุคคลผูพนแลวในสมัย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดยกาล
ในสมัยโดยสมัย แลวสําเร็จอิรยิ าบถอยู อนึ่ง อาสวะบางอยางของบุคคลนั้น
หมดสิ้นแลวเพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ผูพนแลวในสมัย

[๑๘] บุคคลผูมิใชพนแลวในสมัย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย ในกาลโดยกาล
ในสมัยโดยสมัย สําเร็จอิริยาบถอยู อนึ่ง อาสวะทั้งหลายของบุคคลนั้น หมด
สิ้นแลวเพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวาผูมิใชพนแลวในสมัย พระอริย*บุคคลแมทั้งปวง ชื่อวาผูมิใชพนแลวในสมัย ในวิโมกข สวนที่เปนอริยะ
[๑๙] บุคคลผูมีธรรมอันกําเริบ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชเปนผูไ ดตามปรารถนา มิใชเปนผูได
โดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด
ในที่ใด นานเทาใด ตามปรารถนา ขอนี้ก็เปนฐานะอยูแล ที่สมาบัติเหลานั้น
จะพึงกําเริบได เพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูม ี
ธรรมอันกําเริบ
[๒๐] บุคคลผูมีธรรมอันไมกําเริบ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น เปนผูไดตามตองการ เปนผูไดโดยไมยาก
เปนผูไดโดยไมลําบาก สามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใดในที่ใด นานเทาใด
ไดตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะไมเปนโอกาสที่สมาบัติเหลานั้นจะพึงกําเริบ
เพราะอาศัยความประมาทของบุคคลนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูม ีธรรมอันไมกาํ เริบ
พระอริยบุคคลแมทั้งหมดชื่อวาผูมีธรรมอันไมกําเริบ ในวิโมกขสวนที่เปนอริยะ
[๒๑] บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้น มิใชเปนผูไ ดตามตองการ มิใชเปนผูไดโดย
ไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในที่
ใด นานเทาใดตามปรารถนา ขอนี้ก็เปนฐานะอยูแล ที่บุคคลนั้น จะพึงเสื่อม
จากสมาบัติเหลานั้นได เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรม
อันเสื่อม
[๒๒] บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสหรคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้นเปนผูไดตามตองการ เปนผูไดโดยไมยาก
เปนผูไดโดยไมลําบาก สามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด นานเทาใด
ตามปรารถนา ขอนี้ไมเปนฐานะไมเปนโอกาสที่บุคคลนั้นจะพึงเสื่อมจากสมาบัติ
เหลานั้น เพราะอาศัยความประมาท บุคคลนี้เรียกวา ผูมีธรรมอันไมเสือ่ ม
พระอริยบุคคลแมทั้งปวงเปนผูมีธรรมอันไมเสื่อมในวิโมกขสวนที่เปนอริยะ

[๒๓] บุคคลผูควรโดยเจตนา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสรหคตดวยรูปฌาน หรือ
สหรคตดวยอรูปฌาน แตบุคคลนั้นมิใชเปนผูไ ดตามตองการ มิใชไดโดยไมยาก
มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด ในที่ใด นาน
เทาใดไดตามปรารถนา หากวาคอยใสใจอยู ยอมไมเสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น
หากไมเอาใจใสก็เสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูควรโดยเจตนา
[๒๔] บุคคลผูควรโดยการตามรักษา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติอันสรหคตดวยรูปฌาน หรือ
สรหคตดวยอรูปฌาน และบุคคลนั้นแลมิใชเปนผูไดตามตองการ มิใชเปนผูไ ด
โดยไมยาก มิใชเปนผูไดโดยไมลําบาก ไมสามารถจะเขาหรือออกสมาบัติใด
ในที่ใด นานเทาใดไดตามปรารถนา หากวาคอยรักษาอยู ยอมไมเสื่อมจาก
สมาบัติเหลานั้น หากวาไมคอยรักษาก็เสื่อมจากสมาบัติเหลานั้น บุคคลนี้เรียกวา
ผูควรโดยการตามรักษา
[๒๕] บุคคลที่เปนปุถุชน เปนไฉน
สัญโญชน ๓ อันบุคคลใดละไมได ทั้งไมปฏิบัติเพื่อละธรรมเหลานั้น
บุคคลนี้เรียกวา ปุถุชน
[๒๖] โคตรภูบุคคล เปนไฉน
ความยางลงสูอริยธรรมในลําดับแหงธรรมเหลาใด บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรมเหลานั้น นี้เรียกวา โคตรภูบุคคล
[๒๗] บุคคลผูงดเวนเพราะกลัว เปนไฉน
พระเสขะ ๗ จําพวก และบุคคลปุถุชนผูมีศีล ชื่อวาผูงดเวนเพราะ
กลัว พระอรหันตชื่อวามิใชผงู ดเวนเพราะกลัว
[๒๘] บุคคลผูไมควรแกการบรรลุมรรคผล เปนไฉน
บุคคลที่ประกอบดวยกัมมาวรณ ประกอบดวยกิเลสาวรณ ประกอบ
ดวยวิปากาวรณ ไมมีศรัทธา ไมมีฉันทะ มีปญ
 ญาทราม โงเขลา เปนผูไม
ควรหยั่งลงสูนิยามอันถูกในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา ผูไมควร
แกการบรรลุมรรคผล
[๒๙] บุคคลผูควรแกการบรรลุมรรคผล เปนไฉน
บุคคลที่ไมประกอบดวยกัมมาวรณ ไมประกอบดวยกิเลสาวรณ ไม
ประกอบดวยวิปากาวรณ มีศรัทธา มีฉันทะ มีปญญา ไมโงเขลา เปนผูควร
เพื่อหยั่งลงสูนิยามอันถูกในกุศลธรรมทั้งหลาย บุคคลเหลานี้เรียกวา ผูควรแก
การบรรลุมรรคผล
[๓๐] บุคคลผูเทีย่ งแลว เปนไฉน

บุคคลผูทําอนันตริยกรรม ๕ จําพวก บุคคลผูเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ และ
พระอริยบุคคล ๘ ชื่อวา ผูเทีย่ งแลว บุคคลนอกนั้นชื่อวา ผูไมเที่ยง
[๓๑] บุคคลผูปฏิบัติ เปนไฉน
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ชื่อวาผูปฏิบัติ บุคคลผูพรอมเพรียง
ดวยผล ๔ ชื่อวาผูตั้งอยูแลวในผล
[๓๒] บุคคลชื่อวาสมสีสี เปนไฉน
การสิ้นไปแหงอาสวะ และการสิ้นไปแหงชีวิตของบุคคลใด มีไมกอน
ไมหลังกัน บุคคลนี้เรียกวา สมสีสี
[๓๓] บุคคลชื่อวาฐิตกัปป เปนไฉน
บุคคลนี้พึงเปนผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล และเวลาที่กัลป
ไหมจะพึงมี กัลปก็ไมพึงไหมตราบเทาที่บุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
บุคคลนี้เรียกวา ฐิตกัปป บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรคแมทั้งหมด ชื่อวา
เปนผูมีกัลปตั้งอยูแลว
[๓๔] บุคคลเปนอริยะ เปนไฉน
พระอริยบุคคล ๘ เปนอริยะ บุคคลนอกนั้น ไมใชอริยะ
[๓๕] บุคคลเปนเสขะ เปนไฉน
บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ พรอมเพรียงดวยมรรค ๓ เปนเสขะ
พระอรหันตเปนอเสขะ บุคคลนอกนั้น เปนเสขะก็มิใช เปนอเสขะก็มิใช
[๓๖] บุคคลผูมีวิชชา ๓ เปนไฉน
บุคคลประกอบดวยวิชชา ๓ ชื่อวาผูมีวชิ ชา ๓
[๓๗] บุคคลผูมีอภิญญา ๖ เปนไฉน
บุคคลประกอบดวยอภิญญา ๖ ชื่อวาผูมีอภิญญา ๖
[๓๘] บุคคลเปนพระสัมมาสัมพุทธะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งสัจจะดวยตนเองใน
ธรรมทั้งหลาย ที่ตนมิไดเคยสดับมาแลวในกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญู
ในธรรมนั้น และบรรลุความเปนผูมีความชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลาย
บุคคลนี้เรียกวา พระสัมมาสัมพุทธะ
[๓๙] บุคคลเปนพระปจเจกพุทธะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูซึ่งสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ใน
ธรรมทั้งหลายที่ตนไมไดสดับมาแลวในกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญู
ในธรรมนั้น ทั้งไมถึงความเปนผูชํานาญในธรรมอันเปนกําลังทั้งหลาย บุคคล
นี้เรียกวา พระปจเจกพุทธะ
[๔๐] บุคคลชื่อวา อุภโตภาควิมุต เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองซึ่งวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จ
อิริยาบถอยู ทั้งอาสวะของผูนนั้ ก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียก
วา อุภโตภาควิมุต
[๔๑] บุคคลชื่อวาปญญาวิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตองซึ่งวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จ
อิริยาบถอยู แตอาสวะของผูนนั้ สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้
เรียกวา ปญญาวิมุต
[๔๒] บุคคลชื่อวากายสักขี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองซึ่งวิโมกข ๘ ดวยกาย แลวสําเร็จ
อิริยาบถอยู ทั้งอาสวะบางอยางของผูนั้นก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา
บุคคลนี้เรียกวา กายสักขี
[๔๓] บุคคลชื่อวาทิฏฐิปตตะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอม
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนินไปดี
แลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยางของผูนนั้ ก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา
บุคคลนี้เรียกวา ทิฏฐิปตตะ
[๔๔] บุคคลชื่อวาสัทธาวิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอม
รูชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุใหเกิดทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ผูนั้นเห็นชัดแลว ดําเนินไปดีแลว
ดวยปญญา อนึ่ง อาสวะบางอยางของผูนั้นก็สิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา
แตมิใชเหมือนบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ บุคคลนี้เรียกวาสัทธาวิมุต
[๔๕] บุคคลชื่อวาธัมมานุสารี เปนไฉน
ปญญินทรียของบุคคลใด ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผลมี
ประมาณยิ่ง บุคคลนั้นยอมอบรมซึ่งอริยมรรคอันมีปญญาเปนเครื่องนํามา มีปญญา
เปนประธานใหเกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกวา ธัมมานุสารี บุคคลผูปฏิบัติแลว เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ชื่อวาธัมมานุสารี บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวา
ทิฏฐิปตตะ
[๔๖] บุคคลชื่อวาสัทธานุสารี เปนไฉน
สัทธินทรียของบุคคลใดผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล มี

ประมาณยิ่ง อบรมอริยมรรคมีสัทธาเปนเครื่องนํามา มีสัทธาเปนประธานให
เกิดขึ้น บุคคลนี้เรียกวา สัทธานุสารีบุคคล ผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
ชื่อวาสัทธานุสารี ผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวาสัทธาวิมุต
[๔๗] บุคคลชื่อวาสัตตักขัตตุปรมะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓ เปน
โสดาบัน มีอันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง จะไดตรัสรูในเบื้อง
หนา บุคคลนั้นจะแลนไปทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย ๗ ชาติ แลวทําที่
สุดทุกขได บุคคลนี้เรียกวา สัตตักขัตตุปรมะ
[๔๘] บุคคลชื่อวาโกลังโกละ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓ เปน
โสดาบัน มีอันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ งจะไดตรัสรูในเบื้อง
หนา บุคคลนั้นจะแลนไปทองเที่ยวไปสูตระกูลสองหรือสาม แลวทําที่สุดทุกข
ได บุคคลนี้เรียกวา โกลังโกละ
[๔๙] บุคคลชื่อวาเอกพิชี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓ มี
อันไมไปเกิดในอบายเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง จะไดตรัสรูในเบื้องหนา บุคคล
นั้นเกิดในภพมนุษยอีกครั้งเดียว แลวทําที่สดุ แหงทุกขได บุคคลนี้เรียกวา
เอกพิชี
[๕๐] บุคคลชื่อวาสกทาคามี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงสัญโญชนทั้ง ๓
เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง เปนสกทาคามี ยังจะมาสูโลกนี้
คราวเดียวเทานั้น แลวทําที่สดุ ทุกขได บุคคลนี้เรียกวาสกทาคามี
[๕๑] บุคคลชื่อวาอนาคามี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอัน
ไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนี้เรียกวา อนาคามี
[๕๒] บุคคลชื่อวาอันตราปรินิพพายี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญ*โญชนทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนัน้ มี
อันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้น
เพื่อละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน ในระยะเวลาติดตอกับที่เกิดบาง ยังไมถึง
ทามกลางกําหนดอายุบาง บุคคลนี้เรียกวา อันตราปรินิพพายี
[๕๓] บุคคลชื่อวาอุปหัจจปริพพายี เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญ*โญชนทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนัน้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้น เพื่อ
ละสัญโญชนอนั มีในเบื้องบน เมื่อลวงพนทามกลางกําหนดอายุบาง เมื่อใกลจะ
ทํากาลกิริยาบาง บุคคลนี้เรียกวา อุปหัจจปรินิพพายี
[๕๔] บุคคลชื่อวาอสังขารปรินิพพายี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม
กลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา บุคคลนั้นยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึ้นโดยไมลาํ บาก
เพื่อละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวา อสังขารปรินิพพายี
[๕๕] บุคคลชื่อวาสสังขารปรินิพพายี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบ แหงโอรัมภาคิยสัญ*โญชนทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนัน้
มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น ยอมยังอริยมรรคใหเกิดขึน้
โดยลําบาก เพือ่ ละสัญโญชนอันมีในเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวา สสังขารปรินิพพายี
[๕๖] บุคคลชื่อวาอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะความสิ้นไปรอบแหงโอรัมภาคิยสัญโญชน
ทั้ง ๕ มีกําเนิดเปนอุปปาติกะ ปรินิพพานในเทวโลกชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม
กลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลนั้น จุติจากอวิหาไปอตัปปา จุติจากอตัปปา
ไปสุทัสสา จุติจากสุทัสสาไปสุทัสสี จุติจากสุทัสสีไปอกนิฏฐา ยอมยังอริยมรรค
ใหเกิดขึ้นในอกนิฏฐา เพื่อละสัญโญชนเบื้องบน บุคคลนี้เรียกวา อุทธังโสโตอก
นิฏฐคามี
[๕๗] บุคคลชื่อวาโสดาบัน ชื่อวาปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล เปนไฉน
บุคคลผูปฏิบัติแลวเพื่อละสัญโญชน ๓ ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล สัญโญชน ๓ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนั้นเรียกวาโสดาบัน
บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อความเบาบางแหงกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติ
แลวเพื่อทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล เพราะราคะและพยาบาทของบุคคลใดเบาบาง
แลว บุคคลนี้เรียกวา สกทาคามี
บุคคลปฏิบัติแลวเพื่อละไมใหเหลือ ซึ่งกามราคะและพยาบาท ปฏิบัติ
แลวเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล กามราคะและพยาบาทอันบุคคลใดละไดหมด
ไมมีเหลือ บุคคลนั้นเรียกวา อนาคามี
บุคคลปฏิบัติแลว เพื่อไมใหเหลือซึ่งรูปราคะ อรูปราคะ มานะ

อุทธัจจะ และอวิชชา ปฏิบัติแลวเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา อันบุคคลใดละไดหมดไมมเี หลือ บุคคลนี้เรียกวาอรหันต
เอกกนิทเทส จบ
ทุกนิทเทส
[๕๘] บุคคลผูมักโกรธ เปนไฉน
ความโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่
โกรธ โทสะ ความประทุษราย ภาวะที่ประทุษราย ความพยาบาท กิริยาที่
พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุราย ความ
เกรี้ยวกราด ภาวะที่จิตไมยินดีอันใด นี้เรียกวาความโกรธ ความโกรธนี้
อันบุคคลใดละไมได บุคคลนัน้ เรียกวา ผูมกั โกรธ
บุคคลผูผูกโกรธ เปนไฉน
ความผูกโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธมีในเบื้องตน ความ
ผูกโกรธมีในภายหลัง ความผูกโกรธ กิริยาทีผ่ ูกโกรธ ภาวะที่ผูกโกรธ การ
ไมหยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว การดํารงความโกรธไว การไหลไปตาม
ความโกรธ การตามผูกพันธความโกรธไว การทําความโกรธใหมั่นเขาไวอันใด
เห็นปานนี้ นี้เรียกวาความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละไมได
บุคคลนั้นเรียกวา ผูผูกโกรธ
[๕๙] บุคคลผูมักลบหลูบุญคุณของผูอื่น เปนไฉน
ความลบหลู ในขอนั้นเปนไฉน ความลบหลู กิริยาที่ลบหลู ภาวะ
ที่ลบหลู ความไมเห็นคุณของผูอื่น การกระทําที่ไมเห็นคุณของผูอื่น นี้เรียกวา
ความลบหลู ความลบหลูนี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูม ัก
ลบหลูบุญคุณของผูอื่น
บุคคลผูตีเสมอ เปนไฉน
การตีเสมอ ในขอนั้นเปนไฉน การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่
ตีเสมอ ธรรมที่เปนอาหารแหงการตีเสมอ ฐานะแหงวิวาท การถือเปนคูวา
เทาเทียมกัน การไมสละคืนอันใด นี้เรียกวาการตีเสมอ การตีเสมอนี้
อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูตีเสมอ
[๖๐] บุคคลผูมีความริษยา เปนไฉน
ความริษยา ในขอนั้นเปนไฉน ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่
ริษยา ความไมยินดีดวย กิริยาที่ไมยินดีดวย ภาวะที่ไมยินดีดวยในลาภ
สักการะ การเคารพ ความนับถือ การไหว การบูชาของผูอื่น อันใด นี้เรียกวา
ความริษยา ก็ความริษยานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูมี
ความริษยา

บุคคลผูมีความตระหนี่ เปนไฉน
ความตระหนี่ ในขอนั้นเปนไฉน ความตระหนี่มี ๕ อยาง คือ
ตระหนี่ที่อยู ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรม
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความอยากไปตางๆ ความเหนียวแนน
ความตระหนี่ถี่เหนียว ความทีจ่ ิตไมเผื่อแผ อันใดเห็นปานนี้ นี้เรียกวา
ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูม ี
ความตระหนี่
[๖๑] บุคคลผูโออวด เปนไฉน
ความโออวด ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอวด
ความโออวด ภาวะที่โออวด กิริยาที่โออวด ภาวะที่แข็งกระดาง กิริยาที่แข็ง
กระดาง ความพูดยกตน กิริยาที่พูดยกตน อันใด ในขอนั้น นี้เรียกวา
ความโออวด ความโออวดนี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูโออวด
บุคคลผูมีมารยา เปนไฉน
มารยา ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวย
กาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะปกปด
ทุจริตนั้น จึงตั้งความปรารถนาอันลามก ปรารถนาวาใครๆ อยารูเรา ดําริวา
ใครๆ อยารูเรา พูดวาใครๆ อยารูเรา พยายามดวยกายวาใครๆ อยารูเรา
มายา ภาวะที่มายา ความวางทา ความหลอกลวง ความตลบแตลง ความมี
เลหเหลี่ยม ความทําใหลุมหลง ความซอน ความอําพราง ความผิด
ความปกปด การไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปดบังกิริยาลามก
เห็นปานนี้ อันใด นี้เรียกวา มายา มายานี้ อันบุคคลใดละไมไดแลว บุคคลนี้
เรียกวา มีมายา
[๖๒] บุคคลผูไมมีหิริ เปนไฉน
ความไมมีหิริ ในขอนั้นเปนไฉน ธรรมชาติใดไมละอายสิง่ ที่ควร
ละอาย ไมละอายการถึงพรอมแหงธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวา ความไมมี
หิริ บุคคลประกอบแลวดวยความไมมีหิรินี้ เรียกวาผูไมมีหิริ
บุคคลผูไมมีโอตตัปปะ เปนไฉน
ความไมมีโอตตัปปะ ในขอนั้นเปนไฉน ธรรมชาติใดไมกลัวสิ่งที่ควร
กลัว ไมกลัวการถึงพรอมแหงธรรมที่เปนบาปอกุศล นี้เรียกวาความไมมี
โอตตัปปะ บุคคลประกอบแลวดวยความไมมีโอตตัปปะนี้ชื่อวา ผูไมมีโอตตัปปะ
[๖๓] บุคคลผูวายาก เปนไฉน
ความเปนผูว ายาก ในขอนัน้ เปนไฉน ความเปนผูวายาก กิริยาที่
เปนผูวายาก ภาวะที่เปนผูวายาก ความเปนผูถ ือเอาโดยปฏิกูล ความเปนผูย นิ ดี

โดยความเปนขาศึก ความไมเอื้อเฟอ ภาวะทีไ่ มเอื้อเฟอ ความไมเคารพ
ความไมเชื่อฟง ในเมื่อสหธรรมิกวากลาวอยู นี้เรียกวา ความเปนผูวายาก บุคคล
ประกอบแลวดวยความเปนผูวา ยากนี้ ชื่อวาผูว ายาก
บุคคลผูมีมิตรชั่ว เปนไฉน
ความเปนผูม ีมิตรชั่ว ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลเหลานั้นใด เปนผู
ไมมีศรัทธา เปนผูทุศีล มีสุตะนอย เปนผูตระหนี่ มีปญญาทราม การเสวนะ
การเขาไปเสวนะ การซองเสพ การคบ การคบหา การภักดี การภักดีดวย
ความเปนผูคบหาสมาคมกับบุคคลเหลานั้น อันใด นี้เรียกวา ความเปนผูมี
มิตรชั่ว บุคคลประกอบดวยความเปนผูมมี ิตรชั่วนี้ เรียกวาผูม ีมิตรชั่ว
[๖๔] บุคคลผูมีทวารอันไมคุมครอง แลวในอินทรียทั้งหลาย
เปนไฉน
ความเปนผูม ีทวารอันไมคมุ ครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ในขอ
นั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยตา เปนผูถือเอาซึ่งนิมิตร เปน
ผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส
พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือจักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวม
อินทรีย คือจักษุใด เปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือจักษุนั้น ยอม
ไมรักษาอินทรีย คือจักษุ ยอมไมถึงความสํารวมในอินทรีย คือจักษุ ฟงเสียง
ดวยหู ฯลฯ สูดกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวย
กาย ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือเอาซึ่งนิมิต เปนผูถือเอาซึ่งอนุ*พยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัส พึงซานไปตาม
บุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือใจนี้อยู เพราะการไมสํารวมอินทรีย คือใจใด
เปนเหตุ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย คือใจนั้น ยอมไมรักษาอินทรีย คือใจ
ยอมไมถึงความสํารวมอินทรีย คือใจ การไมคุมครอง การไมปกครอง การไมรักษา
การไมสํารวมอินทรียทั้ง ๖ เหลานี้อันใด นี้ชื่อวา ความเปนผูมีทวารอันไมคุมครอง
แลวในอินทรียท ั้งหลาย บุคคลประกอบดวยความเปนผูมที วารอันไมคุมครองแลว
ในอินทรียทั้งหลายนี้ชื่อวาความเปนผูมที วารอันไมคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
บุคคลไมรูจักประมาณในโภชนะ เปนไฉน
ความเปนผูไ มรูจักประมาณในโภชนะ ในขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมพิจารณาแลวโดยแยบคาย บริโภคซึ่งอาหารเพื่อเลน เพื่อ
มัวเมา เพื่อประดับ เพื่อตกแตง ความเปนผูไมสันโดษ ความเปนผูไมรูจัก
ประมาณในโภชนะนั้น ความไมพิจารณาในโภชนะอันใด นี้เรียกวา ความเปนผู
ไมรูจักประมาณในโภชนะ บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูไมรูจักประมาณ
ในโภชนะนี้ ชื่อวาเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ

[๖๕] บุคคลผูมีสติหลง เปนไฉน
ความเปนผูม ีสติหลง ในขอนั้นเปนไฉน ความระลึกไมได ความ
ตามระลึกไมได ความกลับระลึกไมได ความไมมีสติ ความระลึกไมได
ความทรงจําไมได ความหลงใหล ความฟนเฟอน อันใด นี้เรียกวา ความเปน
ผูมีสติหลง บุคคลเปนผูประกอบดวยความเปนผูมีสติหลงนี้ ชื่อวาผูมีสติหลง
บุคคลผูไมมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
สัมปชัญญะ ในขอนั้นเปนไฉน ความไมรู ความไมเห็น ความไม
ตรัสรู ความไมรูตาม ความไมรูพรอม ความไมแทงตลอด ความไมรับทราบ
ความไมกําหนดลงทราบ ความไมเพงเล็ง ความไมพิจารณา การไมทําให
แจมแจง ความเปนผูทรามปญญา ความเปนผูเ ขลา ความไมมสี ติสัมปชัญญะ
ความหลง ความหลงทั่ว ความหลงพรอม ความโง โอฆะ คืออวิชชา โยคะ
คืออวิชชา อนุสัย คืออวิชชา ปริยุฏฐาน คืออวิชชา ลิ่ม คืออวิชชา
อกุศลมูล คือโมหะ นี้เรียกวา ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ บุคคลเปนผู
ประกอบดวยความเปนผูไมมสี ัมปชัญญะนี้ ชื่อวาผูไมมีสัมปชัญญะ
[๖๖] บุคคลผูมีศีลวิบัติ เปนไฉน
ศีลวิบัติ ในขอนั้นเปนไฉน การลวงละเมิดทางกาย การลวงละเมิด
ทางวาจา การลวงละเมิดทั้งทางกายทั้งทางวาจา นี้เรียกวาศีลวิบัติ ความเปนผู
ทุศีลแมทั้งหมด ชื่อวาศีลวิบัติ บุคคลประกอบดวยศีลวิบัตินี้ ชื่อวาผูมีศีลวิบัติ
บุคคลผูมีทิฐิวิบัติ เปนไฉน
ทิฐิวิบัติ ในขอนั้นเปนไฉน ทิฐิ ความเห็นไปวา ทานที่ใหไมมีผล
การบูชาใหญ [คือมหาทานที่ทวั่ ไปแกคนทั้งปวง] ไมมีผล สักการะที่บุคคลทําเพื่อ
แขก ไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี
มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูพรอมเพรียงกัน ผู
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ที่รูยิ่งแลวซึ่งโลกนี้และโลกหนาดวยตนเอง แลวประกาศ
ทําใหแจงในโลกนี้ไมมี ดังนี้ มีอยางนี้เปนรูปอันใด ทิฐิ ความเห็นไปขาง
ทิฐิ ปาชัฏคือทิฐิ กันดารคือทิฐิ ความเห็นเปนขาศึก ความเห็นผันผวน
สัญโญชนคือทิฐิ ความยึดถือ ความเกี่ยวเกาะ ความยึดมั่น การยึดถือความ
ปฏิบัติผิด มรรคาผิด ทางผิด ภาวะที่เปนผิด ลัทธิเปนแดนเสื่อม ความยึด
ถือ การแสวงหาผิด อันใด มีลกั ษณะอยางนี้ นี้เรียกวา ทิฐิวิบัติ มิจฉาทิฐิ
แมทั้งหมด เปนทิฐิวิบัติ บุคคลประกอบดวยทิฐิวิบัตินี้ ชื่อวาผูมีทิฐิวิบัติ
[๖๗] บุคคลมีสัญโญชนภายใน เปนไฉน
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลยังละไมไดแลว บุคคลนั้นเรียกวา
ผูมีสัญโญชนภายใน

บุคคลผูมีสัญโญชนภายนอก เปนไฉน
อุทธัมภาคิยสัญโญชน ๕ อันบุคคลใดยังละไมไดแลว บุคคลนี้เรียกวา
ผูมีสัญโญชนภายนอก
[๖๘] บุคคลผูไมโกรธ เปนไฉน
ความโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ภาวะที่
โกรธ โทสะ กิรยิ าที่ประทุษราย ภาวะที่ประทุษราย พยาบาท กิริยาที่
พยาบาท ภาวะที่พยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความดุราย
ความเกรี้ยวกราด ความที่มีจิตไมยินดี นี้เรียกวาความโกรธ ความโกรธนี้
อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวาผูไ มโกรธ
บุคคลผูไมผูกโกรธ เปนไฉน
ความผูกโกรธ ในขอนั้นเปนไฉน ความโกรธมีในกาลเบื้องตน ความ
ผูกโกรธมีในกาลภายหลัง ความผูกโกรธ กิรยิ าที่ผูกโกรธ ภาวะที่
ผูกโกรธ การไมหยุดโกรธ การตั้งความโกรธไว การดํารงความโกรธไว
การไหลไปตามความโกรธ การตามผูกพันธความโกรธ การทําความโกรธใหมั่น
เขาอันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา ความผูกโกรธ ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละ
ไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมผูกโกรธ
[๖๙] บุคคลผูไมลบหลูบุญคุณผูอื่น เปนไฉน
ความลบหลูบุญคุณผูอื่น ในขอนั้นเปนไฉน ความลบหลู กิริยาที่
ลบหลู ภาวะที่ลบหลู ความไมเห็นคุณของผูอนื่ การกระทําความไมเห็นคุณ
ของผูอื่น นี้เรียกวา ความลบหลูบุญคุณผูอื่น ความลบหลูบุญคุณผูอื่นนี้
อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมลบหลูบุญคุณผูอื่น
บุคคลผูไมตีเสมอผูอื่น เปนไฉน
ความตีเสมอผูอื่น ในขอนีเ้ ปนไฉน การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ
ภาวะที่ตีเสมอ ธรรมที่เปนอาหารแหงการตีเสมอ ฐานะแหงวิวาท การถือเปน
คูวาเทาเทียมกัน การไมสละคืน นี้เรียกวา การตีเสมอ การตีเสมอนี้
อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมตีเสมอผูอื่น
[๗๐] บุคคลผูไมมีความริษยา เปนไฉน
ความริษยา ในขอนั้นเปนไฉน ความริษยา กิริยาที่ริษยา ภาวะที่
ริษยา ความไมยินดีดวย กิริยาที่ไมยินดีดวย ภาวะที่ไมยินดีดวยในลาภสักการะ
การทําความเคารพ ความนับถือ การไหว การบูชาของคนอื่น อันใด นี้
เรียกวา ความริษยา ความริษยานี้ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา
ผูไมมีความริษยา
บุคคลผูไมมีความตระหนี่ เปนไฉน

ความตระหนี่ ในขอนั้นเปนไฉน ความตระหนี่ ๕ ประการ คือ
ตระหนี่ที่อยู ตระหนี่ตระกูล ตระหนี่ลาภ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่ธรรม
ความตระหนี่ กิริยาที่ตระหนี่ ภาวะที่ตระหนี่ ความอยากมีประการตางๆ
ความเหนียวแนน ความตระหนี่ถี่เหนียว ความที่จิตไมเผื่อแผ อันใด เห็นปานนี้
นี้เรียกวา ความตระหนี่ ความตระหนี่นี้ อันบุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้
เรียกวา ผูไมมคี วามตระหนี่
[๗๑] บุคคลผูไมโออวด เปนไฉน
ความโออวด ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูอวด
เปนผูโออวด ความโออวด ภาวะที่โออวด กิริยาที่โออวด ภาวะที่แข็งกระดาง
กิริยาที่แข็งกระดาง ความพูดยกตน กิริยาทีพ่ ูดยกตน อันใด นี้เรียกวา
ความโออวด ความโออวดนี้อนั บุคคลใดละไดแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูไมโออวด
บุคคลผูไมมีมายา เปนไฉน
มายา ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตดวย
กาย ประพฤติทุจริตดวยวาจา ประพฤติทุจริตดวยใจแลว เพราะเหตุจะปกปด
ความทุจริตนั้น จึงตั้งความปรารถนาอันลามก ปรารถนาวาใครๆ อยารูเรา
ดําริวาใครๆ อยารูเรา พูดวาใครๆ อยารูเรา พยายามดวยกายวาใครๆ อยา
รูเรา มายา ภาวะที่มีมายา ความวางทา ความหลอกลวง ความตลบแตลง
ความมีเลหเหลี่ยม ความทําใหลุมหลง ความซอน ความอําพราง ความปด
ความปกปด การไมทําใหเขาใจงาย การไมทําใหจะแจง การปดบังอําพราง
กิริยาลามก อันใด เห็นปานนี้ นี้เรียกวา มายา มายานี้ อันบุคคลใดละไดแลว
บุคคลนี้เรียกวา ผูไมมีมายา
[๗๒] บุคคลมีหิริ เปนไฉน
ความละอาย ในขอนั้น เปนไฉน ละอายการเขาถึงธรรมอันเปน
บาปอกุศล นี้เรียกวา ความละอาย บุคคลผูประกอบดวยหิรินี้ ชื่อวาผูมีหิริ
บุคคลผูมีโอตตัปปะ เปนไฉน
โอตตัปปะ ในขอนั้นเปนไฉน ธรรมชาติใดกลัวสิ่งที่ควรกลัว กลัว
การเขาถึงธรรมที่เปนบาปอกุศล นี้เรียกวา โอตตัปปะ บุคคลผูประกอบแลว
ดวยโอตตัปปะนี้ ชื่อวา ผูมีโอตตัปปะ
[๗๓] บุคคลผูวางาย เปนไฉน
ความเปนผูว างาย ในขอนัน้ เปนไฉน ความเปนผูวางาย กิริยาที่
วางาย ภาวะที่วางาย ความเปนผูถือเอาโดยไมปฏิกูล ความเปนผูยินดีโดยไม
เปนขาศึก ความเอื้อเฟอ ภาวะที่เอื้อเฟอ ความเคารพ ความเชื่อฟง ในเมื่อ
สหธรรมมิกวากลาวอยู นี้เรียกวา ความเปนผูว างาย

บุคคลผูมีมิตรดี เปนไฉน
ความเปนผูม ีมิตรดี ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลเหลาใดมีศรัทธา มีศีล
เปนพหูสูต มีการบริจาค มีปญญา การเสวนะ การเขาไปเสวนะ การซอง
เสพ การคบ การคบหา การภักดี การภักดีดวย ความเปนผูคบหาสมาคม
บุคคลเหลานั้น นี้เรียกวา ความเปนผูมมี ิตรดี บุคคลผูประกอบแลวดวย
ความเปนผูมีมติ รดี นี้ชื่อวา เปนผูมีมิตรดี
[๗๔] บุคคลมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย เปนไฉน
ความเปนผูม ีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ในขอนั้น
เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยตา เปนผูไมถือเอาซึ่งนิมิต เปน
ผูไมถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและ
โทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรียคือจักษุนี้อยู เพราะการไมสํารวม
อินทรียคือจักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคอื จักษุนั้น ยอมรักษา
อินทรียคือจักษุ ยอมถึงความสํารวมอินทรียค ือจักษุ ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ
สูดกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รู
ธรรมารมณดวยใจ ไมเปนผูถือเอาซึ่งนิมิต ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศล
ธรรมทั้งหลายอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวม
อินทรียคือใจนีอ้ ยู เพราะความไมสํารวมอินทรียคือใจใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมอินทรียคือใจนั้น ยอมรักษาอินทรียคือใจ ยอมถึงความสํารวมอินทรีย
คือใจ การคุมครอง การปกครอง การรักษา การสํารวมอินทรียทั้ง ๖ เหลานี้
ใด นี้เรียกวา ความเปนผูมที วารอันคุมครองแลวในอินทรียท ั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบแลวดวยความเปนผูม ีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย นีช้ ื่อวา
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย
บุคคลผูรูจักประมาณในโภชนะ เปนไฉน
ความเปนผูร ูจักประมาณในโภชนะ ในขอนั้นเปนไฉน บุคคลบาง
คนในโลกนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวบริโภคอาหาร ไมบริโภคเพื่อจะเลน
ไมบริโภคเพื่อมัวเมา ไมบริโภคเพื่อประดับ ไมบริโภคเพื่อตกแตงประเทืองผิว
บริโภคเพียงเพื่อความตั้งอยูแหงกายนี้ เพื่อใหกายเปนไป เพื่อจะกําจัดความ
เบียดเบียนลําบาก คือความหิวอาหารเสีย เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวย
คิดวา ดวยการเสพเฉพาะอาหารนี้ เราจักกําจัดเวทนาเกาเสีย ไมใหเวทนา
ใหมเกิดขึ้นดวย ความที่กายจักเปนไปไดนานจักมีแกเรา ความเปนผูไมมีโทษ
ความอยูสบายดวย จักมีแกเรา ความเปนผูสันโดษ ความเปนผูรูจักประมาณ
ในโภชนะนั้น ความพิจารณาในโภชนะนั้นอันใด นี้เรียกวา ความเปนผูรูจัก
ประมาณในโภชนะ บุคคลผูประกอบแลวดวยความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ นี้

ชื่อวา เปนผูรูจกั ประมาณในโภชะ
[๗๕] บุคคลผูมีสติอันเขาไปตั้งไวแลว เปนไฉน
สติในขอนั้น เปนไฉน ความระลึกได ความตามระลึกได ความหวน
ระลึกได ความนึกได คือสติ ความทรงจํา ความไมฟนเฟอน ความไมหลงลืม
นี้เรียกวา สติ บุคคลผูประกอบแลวดวยสตินี้ ชื่อวาผูมีสติอนั เขาไปตั้งไวแลว
บุคคลผูมีสัมปชัญญะ เปนไฉน
สัมปชัญญะ ในขอนั้น เปนไฉน ความรอบรู ความรูชัด
ความเลือกเฟน ความเลือกสรร ความสอดสองธรรม ความกําหนดหมาย
ความเขาไปกําหนดรู ความเขาไปกําหนดรูเฉพาะ ความเปนผูรู ความฉลาด
ความรูละเอียด ความรูแจมแจง ความคิดนึก ความใครครวญ ความรูกวางขวาง
ความรูเฉียบขาด ความรูนําทาง ความเห็นแจง ความรูทั่วพรอม ปญญาเพียง
ดังปะฏัก ปญญินทรีย กําลังคือปญญา รัศมีคือปญญา ประทีปคือปญญา
รัตนคือปญญา ความสอดสองธรรม คืออโมหะ สัมมาทิฐิ นี้เรียกวา สัมปชัญญะ
บุคคลผูประกอบแลวดวยสัมปชัญญะนี้ ชื่อวาผูมีสัมปชัญญะ
[๗๖] บุคคลผูถึงพรอมดวยศีล เปนไฉน
ความถึงพรอมดวยศีล ในขอนั้น เปนไฉน การไมลวงละเมิดทางกาย
การไมลวงละเมิดทางวาจา การไมลวงละเมิดทางกาย และวาจา นี้เรียกวา
ความถึงพรอมดวยศีล ความสํารวมดวยศีลแมทั้งหมด ชื่อวาถึงพรอมดวยศีล
บุคคลผูประกอบแลวดวยศีลสัมปทานี้ ชื่อวาผูถึงพรอมแลวดวยศีล
บุคคลผูถึงพรอมแลวดวยทิฐิ เปนไฉน
ความถึงพรอมดวยทิฐิ ในขอนั้น เปนไฉน ความรอบรู ความรูชัดฯลฯ
ความสอดสองธรรม คืออโมหะ สัมมาทิฐิ เชนนี้วา ทานที่ใหแลวมีผล การ
บูชาใหญ [คือมหาทานที่ทั่วไปแกคนทั้งปวง] มีผล สักการะที่บุคคลทําเพื่อแขก
มีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดี ทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี
บิดามี สัตวอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูพรอมเพียงกัน ประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบ ที่รูยิ่งซึ่งโลกนี้ และโลกหนาดวยตนเองแลวประกาศทําใหแจงมี นี้เรียกวา
ความถึงพรอมดวยทิฐิ สัมมาทิฐิแมทั้งหมดก็ชื่อวา ทิฐิสัมปทา บุคคล
ผูประกอบดวยทิฐิสัมปทานี้ ชื่อวาผูถึงพรอมดวยทิฐิ
[๗๗] บุคคลหาไดยากในโลก ๒ จําพวก เปนไฉน
บุพพการีบุคคล ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑
บุคคล ๒ จําพวกนี้ หาไดยากในโลกนี้
[๗๘] บุคคลใหอิ่มไดยาก ๒ จําพวก เปนไฉน
ผูที่เก็บของที่ตนไดแลวๆ ๑ ผูที่สละของตนที่ไดแลวๆ ๑

บุคคล ๒ จําพวกนี้ ใหอิ่มไดยาก
[๗๙] บุคคลใหอิ่มไดงาย ๒ จําพวก เปนไฉน
ผูที่ไมเก็บของที่ตนไดแลวๆ ๑ ผูที่ไมสละของที่ตนไดแลวๆ ๑
บุคคล ๒ จําพวกนี้ ใหอิ่มไดงาย
[๘๐] อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก เหลาไหน
ผูที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไมควรรังเกียจ ๑ ผูที่ไมประพฤติรังเกียจสิ่งที่
ควรรังเกียจ ๑
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานี้
[๘๑] อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวก เหลาไหน
ผูที่ไมประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไมควรรังเกียจ ๑ ผูที่ประพฤติรังเกียจ
สิ่งที่ควรรังเกียจ
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานี้
[๘๒] บุคคลมีอัธยาศัยเลว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก เขายอมเสพ ยอมคบ
ยอมเขาไปนั่งใกล บุคคลผูทุศีล ผูมีธรรมอันลามกอื่น นี้เรียกวาบุคคลผูมีอธั ยาศัย
เลว
บุคคลมีอัธยาศัยประณีต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม เขายอมเสพ ยอมคบ
ยอมเขาไปนั่งใกล ผูมีศีล ผูมธี รรมอันงามอื่น นี้เรียกวา บุคคลผูมีอัธยาศัยประณีต
[๘๓] บุคคลผูอิ่มแลว เปนไฉน
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลายของพระตถาคตเจา ผูเปน
พระอรหันต ชื่อวาผูอิ่มแลว
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาผูอิ่มแลวดวย ยังผูอื่นใหอิ่มแลวดวย
ทุกนิทเทส จบ
ติกนิทเทส
บุคคล ๓ จําพวก
[๘๔] บุคคลผูไมมีความหวัง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผูประกอบดวย
กายกรรมเปนตน อันไมสะอาด และมีสมาจารอันผูอื่นหรือตนพึงระลึกไดดว ย
ความระแวง ผูมีงานอันปกปด ผูมิใชสมณะ แตปฏิญาณวาเปนสมณะ ผูมใิ ช
ประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย ผูเนาใน ผูอ ันราคะชุม
แลว ผูมีหยากเยื่อมีราคะเปนตนเกิดแลว เธอไดยินวา นัยวา ภิกษุมีชื่ออยางนี้
รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ

อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูใน
ทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมไมเกิดความคิดอยางนี้วา แมเราก็จักรูยิ่งดวยตนเอง
จักทําใหแจง จักเขาถึงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ
โดยแทดังนี้ บุคคลนี้ชื่อวา ผูไมมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวัง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม เธอไดยนิ วา นัยวา
ภิกษุมีชื่ออยางนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จ
อิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ดังนี้ เธอยอมเกิดความคิดขึ้นวา แมเราก็รูยิ่งดวยตนเอง
จักทําใหแจง จักเขาถึงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ
โดยแทดังนีเ้ รียกวา ผูมีความหวัง
บุคคลผูมีความหวังไปปราศแลว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
แลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม เธอไดยนิ วา นัยวาภิกษุชื่ออยางนี้ รูยิ่ง
ดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม
ดังนี้ เธอยอมไมเกิด ความคิดขึ้นวา แมเราก็รูยิ่งดวยตนเอง จักทําใหแจง
จักเขาถึง ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิรยิ าบถอยูในทิฏฐธรรม ในกาลไหนๆ โดยแท
ดังนี้ ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา ความหวังในความหลุดพนใด ของ
พระขีณาสพนั้น ผูซึ่งเมื่อยังไมหลุดพนในกาลกอน ความหวังนั้นไดสงบระงับแลว
บุคคลนี้เรียกวา ผูมีความหวังไปปราศแลว
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลซึ่งเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก เปนไฉน
[๘๕] คนไข ๓ จําพวก
คนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบาย หรือไมไดโภชนะเปนที่
สบาย ไดเภสัชเปนที่สบาย หรือไมไดเภสัชเปนที่สบาย ไดอปุ ฏฐากสมควร
หรือไมไดอุปฏฐากสมควร ก็ยอมไมหายจากอาพาธนั้นเลย
สวนคนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบาย หรือไมไดโภชนะ
เปนที่สบาย ไดเภสัชที่สบาย หรือไมไดเภสัชทีส่ บาย ไดอุปฏฐากสมควร หรือ
ไมไดอุปฏฐากสมควร ก็ยอมหายจากอาพาธนั้น

สวนคนไขบางคนในโลกนี้ ไดโภชนะเปนที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้น
ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้น ไมได
ก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดอุปฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไมไดก็ไมหาย
จากอาพาธนั้น
ในคนไข ๓ จําพวกนั้น คนไขนี้ใด ไดโภชนะเปนที่สบาย ก็หายจาก
อาพาธนั้น ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดเภสัชเปนที่สบาย ก็หายจากอาพาธนั้น
ไมไดก็ไมหายจากอาพาธนั้น ไดอุปฏฐากสมควร ก็หายจากอาพาธนั้น ไมไดก็
ไมหายจากอาพาธนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอาศัยคนไขจําพวกนี้ จึงไดทรง
อนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาตคิลานอุปฏฐากไว ก็แหละเพราะ
อาศัยคนไขจําพวกนี้ คนไขแมเหลาอื่น อันภิกษุทั้งหลายก็ควรบํารุง
[๘๖] บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต หรือไมไดเห็นพระตถาคต
ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคต
ประกาศแลว ก็ยอมไมหยั่งลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลาย
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต หรือไมไดเห็นพระตถาคต
ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว หรือไมไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคต
ประกาศแลว ก็ยอมกาวลงสูนยิ ามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลายได
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไดเห็นพระตถาคต ยอมกาวลงสูนิยามอันถูก
ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมือ่ ไมได ก็ยอมไมกา วลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว ยอมกาวลงสูนิยามอันถูก
ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมือ่ ไมได ยอมไมกาวลงสูนิยามอันถูก ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย
บรรดาบุคคล ๓ จําพวกนั้น บุคคลใดไดเห็นพระตถาคต ยอมกาวลงสู
นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมื่อไมได ยอมไมกาวลงสูนิยามอันถูก
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไดฟงธรรมวินัยอันพระตถาคตประกาศแลว ยอมกาวลงสู
นิยามอันถูก ในกุศลธรรมทั้งหลายได เมื่อไมได ก็ยอมไมกาวลงสูนิยามอันถูก
ในกุศลธรรมทั้งหลาย สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตพระธรรมเทศนาไว
เพราะอาศัยบุคคลจําพวกนี้ ก็แหละเพราะอาศัยบุคคลนี้ ภิกษุทั้งหลายจึงควรแสดง
ธรรมแกบุคคลแมเหลาอื่นๆ บุคคลเปรียบดวยคนไข ๓ จําพวกเหลานี้ ยอมมี
ปรากฏอยูในโลก
[๘๗] บุคคลชื่อวา กายสักขี เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
และกิเลสบางอยางของผูนนั้ เปนของสิ้นไปรอบแลว เพราะเห็นดวยปญญา
บุคคลนี้เรียกวา กายสักขี
บุคคลชื่อวา ทิฏฐิปตตะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูตามความ
เปนจริงวา นี้เหตุเกิดทุกข ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ความดับทุกข ยอมรู
ตามความเปนจริงวา นี้เปนขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข และธรรมทั้งหลายอัน
พระตถาคตประกาศแลว เปนอันเธอไดเห็นดีแลวดวยปญญา เปนอันเธอดําเนิน
ไปดวยดีแลวดวยปญญา และอาสวะบางอยางของเธอเปนอันสิ้นไปแลวโดยรอบ
เพราะเห็นดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ทิฏฐิปตตะ
บุคคลชื่อวา สัทธาวิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ธรรม
ทั้งหลายอันพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนอันเธอเห็นแลวดวยดี ดําเนินไปแลว
ดวยดีดวยปญญา และอาสวะบางอยางของเธอ เปนอันสิ้นไปแลวโดยรอบ
เพราะเห็นดวยปญญา อาสวะของทิฏฐิปตตะบุคคลสิ้นไปรอบ ฉันใด อาสวะ
ของสัทธาวิมุตบุคคล หาเปนเชนนั้นไม บุคคลนี้เรียกวา สัทธาวิมุต
[๘๘] บุคคลผูมีวาทะเหมือนคูถ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบพูดเท็จ ไปอยูในที่ประชุม ไปอยูในบริษัท
ไปอยูในทามกลางญาติ ไปอยูในทามกลางอํามาตย หรือไปอยูในทามกลาง
ราชตระกูล ถูกเขานําไปซักถาม ถูกเขาอางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษ
ผูเจริญ ทานรูอยางไร จงพูดอยางนั้น บุคคลนั้นไมรู กลาววาขาพเจารู หรือ
รูอยู กลาววาขาพเจาไมรู ไมเห็น กลาววาขาพเจาเห็น หรือเห็นอยู กลาววา
ขาพเจาไมเห็น เปนผูกลาวคําเท็จโดยรูอยูวาเท็จดังวามานี้ เพราะเหตุแหงตน
หรือเพราะเหตุแหงคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย บุคคลนี้เรียกวา
ผูมีวาจาเหมือนคูถ
บุคคลผูมีวาจาเหมือนดอกไม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ละเสียแลวซึ่งมุสาวาท เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท
ไปอยูในที่ประชุม ไปอยูในบริษัท ไปอยูในทามกลางญาติ ไปอยูในทามกลาง
อํามาตย หรือไปอยูในทามกลางราชตระกูล ถูกเขานําไปเพื่อซักถาม ถูกเขา
อางเปนพยานซักถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานรูอยางไร จงพูดอยางนั้น
บุคคลนั้นไมรู กลาววาขาพเจาไมรู หรือรูอยู กลาววาขาพเจารู ไมเห็น กลาววา
ขาพเจาไมเห็น เห็นอยู กลาววาขาพเจาเห็น ไมเปนผูกลาวคําเท็จโดยรูอยูวาเท็จ
ดังวามานี้ เพราะเหตุแหงตน หรือเพราะเหตุแหงผูอื่น หรือเพราะเห็นแกอามิส

เล็กนอย บุคคลนี้เรียกวา ผูม วี าจาเหมือนดอกไม
บุคคลผูมีวาจาเหมือนน้ําผึง้ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ วาจานั้นใดไมมีโทษ สะดวกหู เปนที่ตั้งแหง
ความรัก ถึงใจ เปนของชาวเมือง อันคนมากใคร เปนที่ชอบใจของคนมาก
เปนผูกลาววาจาเชนนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีวาจาเหมือนน้ําผึ้ง
[๘๙] บุคคลมีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคั่งแคน ถูกเขา
วาเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปรกติ ยอมกระดาง
ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษราย อาการไมชอบใจ ใหปรากฏ เหมือน
แผลเรื้อรังถูกทอนไมหรือกระเบื้องกระทบ ยอมมีน้ําเลือดน้ําหนองไหลออกมาก
มาย ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความ
คั่งแคน ถูกเขาวาเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิด
ปรกติ ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไม
ชอบใจ ใหปรากฏก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูม ีจิตเหมือนแผลเรื้อรัง
บุคคลมีจิตเหมือนฟาแลบ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้
ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข
เหมือนบุรุษมีจักษุ พึงเห็นรูปทั้งหลายในระหวางที่ฟาแลบในเวลามืดกลางคืน
ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ยอมรู
ชัดตามความเปนจริงวา นี้เหตุเกิดขึ้นแหงทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา
นี้ความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ก็
ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีจติ เหมือนฟาแลบ
บุคคลมีจิตเหมือนฟาผา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว
ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม เหมือนแกวมณีหรือแผนหิน อะไร
ชื่อวาไมแตก ยอมไมมี เมื่อฟาผาลงไป ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้
รูยิ่งแลวดวยตนเอง ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยู
ในทิฏฐธรรม ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา ผูมีจติ เหมือนฟาผา
[๙๐] บุคคลผูบอด เปนไฉน
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลว ให

เจริญดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้น ยอมไมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคล
พึงรูธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมทั้งหลายที่มโี ทษและไมมโี ทษ
รูธรรมที่เลวและประณีต รูธรรมทั้งหลายที่มสี วนเปรียบ โดยเปนธรรมดําและ
ธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้น ก็ไมมีแกบุคคลนั้น บุคคลนี้เรียกวา
บุคคลผูบอด
บุคคลตาขางเดียว เปนไฉน
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลวใหเจริญ
ดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้นยอมไมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคลพึงรูธรรม
ทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรม
ทั้งหลายที่เลวและประณีต รูธรรมทั้งหลายที่มีสวนเปรียบ โดยเปนธรรมดําและ
ธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้น ก็ยอ มไมมีแกบุคคลเชนนั้น บุคคล
นี้เรียกวา คนมีตาขางเดียว
บุคคลมีตาสองขาง เปนไฉน
บุคคลพึงไดโภคะที่ตนยังไมได หรือพึงกระทําโภคะที่ตนไดแลวใหเจริญ
ดวยจักษุเชนใด จักษุเชนนั้น ยอมมีแกบุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคลพึงรูธรรม
ทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล รูธรรมทั้งหลายที่มีโทษและไมมีโทษ รูธรรม
ทั้งหลายที่เลวและประณีต รูธรรมทั้งหลายที่มีสวนเปรียบโดยเปนธรรมดําและ
ธรรมขาว ดวยจักษุเชนใด แมจักษุเชนนั้นก็ยอ มมีแกบุคคลนัน้ บุคคลนี้เรียกวา
คนมีตาสองขาง
[๙๑] บุคคลมีปญญาดังหมอคว่ํา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอ ารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย
เนืองๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะแกบุคคลนัน้ ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง บุคคลนั้นพึงนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมไมใสใจถึงเบื้องตนเลย
ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงที่สุด แมลุกออกจากอาสนะแลว
ก็ไมใสใจถึงเบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย
เหมือนน้ําที่เขาเทใสหมอที่คว่าํ ไว ยอมไหลไป ยอมไมขังอยู ชื่อแมฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ
พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะแกบุคคลนัน้ ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมไมใสใจถึงเบื้องตน ยอมไม
ใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย แมลกุ จากอาสนะนั้น
แลว ก็ไมใสใจถึงเบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย

ก็ฉันนั้น บุคคลนี้เรียกวา มีปญ
 ญาดังหมอคว่ํา
บุคคลมีปญญาดังหนาตัก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอ ารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย
เนืองๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะแกบุคคลนัน้ ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอม
ใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบาง แตลุกจากอาสนะนั้นแลว ไมใสใจ
ถึงเบื้องตน ไมใสใจถึงทามกลาง ไมใสใจถึงที่สุดแหงกถานั้นเลย เหมือนของ
เคี้ยวนานาชนิด เชน งา ขาวสาร ขนมตม พุทรา วางเรี่ยรายอยูแลว แมบนตัก
ของบุรุษ เมื่อเขาเผลอตัวลุกจากอาสนะ พึงกระจัดกระจายไป ชื่อแมฉันใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลายเนืองๆ
ภิกษุทั้งหลายยอมแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้ง
อรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึง
ทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สดุ บาง แหงกถานั้น แตลุกออกจากอาสนะนั้นแลว
ยอมไมใสใจถึงเบื้องตน ยอมไมใสใจถึงทามกลาง ยอมไมใสใจถึงที่สุด แหง
กถานั้นเลย ก็ฉนั นั้น บุคคลนี้เรียกวา มีปญญาดังหนาตัก
บุคคลมีปญญามาก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอ ารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย
เนืองๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด
พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง บุคคลนั้นนั่งแลวที่อาสนะนั้น ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอม
ใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบาง แมลุกออกจากอาสนะนั้นแลว
ก็ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุดบาง
แหงกถานั้น เหมือนน้ําที่เขาเทใสหมอที่หงายไว ยอมขังอยู ยอมไมไหลไป
ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ไปสูอารามเพื่อฟงธรรมในสํานักของภิกษุ
ทั้งหลายเนืองๆ พวกภิกษุยอมแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ แกบุคคลนั้น ยอมประกาศ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง เขานั่งทีอ่ าสนะนั้นแลว ยอมใสใจถึงเบือ้ งตน
บาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจถึงที่สุด แหงกถานั้น แมลุกออกจาก
อาสนะนั้นแลว ก็ยอมใสใจถึงเบื้องตนบาง ยอมใสใจถึงทามกลางบาง ยอมใสใจ
ถึงที่สุดบาง แหงกถานั้น บุคคลนี้เรียกวา คนมีปญญามาก
[๙๒] บุคคลมีราคะยังไมไปปราศแลวในกามและภพ เปนไฉน

พระโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหลานี้ เรียกวาบุคคลผูม ีราคะ ยังไม
ไปปราศในกามและภพ
บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกาม แตมีราคะยังไมไปปราศแลว
ในภพ เปนไฉน
พระอนาคามีบุคคล นี้เรียกวา บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกาม แต
มีราคะยังไมไปปราศแลวในภพ
บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกามและภพ เปนไฉน
พระอรหันต นี้เรียกวา บุคคลมีราคะไปปราศแลวในกามและภพ
[๙๓] บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธอยูเ นืองๆ และความโกรธของเขานั้นแล
ยอมนอนเนือ่ งอยูตลอดกาลอันยาวนาน เหมือนรอยขีดในหิน ยอมไมเลือนไปได
งาย เพราะลมหรือเพราะน้ํา ยอมเปนของตั้งอยูไดนาน ชือ่ แมฉันใด บุคคล
บางคนในโลกนี้ ยอมโกรธอยูเ นืองๆ และความโกรธของเขานั้นแล ยอมนอน
เนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในแผนดิน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้น
ยอมไมนอนเนือ่ งอยูตลอดกาลยาวนาน เหมือนรอยขีดในแผนดิน ยอมลบเลือน
ไปไดงาย เพราะลมหรือเพราะน้ํา ไมตั้งอยูไดนาน ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขานั้น ยอมไมนอนเนืองอยู
สิ้นกาลยาวนาน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลเหมือนรอยขีดในแผนดิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ํา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกบุคคลวากลาวแมดวยถอยคํากระดาง แมดวย
ถอยคําหยาบคาย แมดวยถอยคําไมเปนที่พอใจ ยังคงสนิทกัน ยังคงติดตอกัน
ยังคงชอบกัน เหมือนรอยขีดในน้ํายอมลบเลือนไปไดงาย ไมตั้งอยูไดนาน
ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกบุคคลวากลาว แมดวยคํากระดางบาง
แมดวยคําหยาบ แมดวยคําไมเปนที่ชอบใจ ยังคงสนิทกัน ยังคงติดตอกัน
ยังคงชอบกัน ก็ฉันนั้น นี้เรียกวา บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ํา
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก เปนไฉน
[๙๔] ผาปาน ๓ ชนิด คือ
ผาแมยังใหมที่มีสีไมดี นุงหมก็ไมสบายและมีราคานอย
ผาแมกลางเกากลางใหมที่มสี ีไมดี นุงหมก็ไมสบายและมีราคานอย
ผาแมเกาทีม่ ีสีไมดี นุงหมก็ไมสบายและมีราคานอย คนทั้งหลาย ยอม
เอาผาแมผืนเกาๆ ทําเปนผาเช็ดหมอขาวบาง เอาผาเกานั้นไปทิ้งเสีย ที่กอง

หยากเยื่อบาง
[๙๕] บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุ
ทั้งหลายฉันนัน้ เหมือนกัน
บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวก
แมหากวา ภิกษุใหม เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผาที่มสี ีไมดีนั้น
แมฉันใด บุคคลนี้ ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะชั่ว สวนคน
เหลาใด ยอมสมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้น
ยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกคนเหลานั้น ตลอด
กาลนาน ผาทีน่ ุงหมไมสบายนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะ
บุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บคุ คลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย*เภสัชบริขารของคนเหลาใดแล ทานของคนเหลานั้น ยอมไมมีผลมาก ยอมไมมี
อานิสงสมาก ผาที่มีราคานอยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะ
บุคคลนี้มีราคานอย
แมหากวา ภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ
แมหากวา ภิกษุชั้นพระเถระ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผาที่มีสี
ไมดีนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นีก้ ็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะชั่ว สวน
คนเหลาใดยอมสมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การ
สมาคมนั้น ยอมเปนไปเพื่อความไมเปนประโยชนเกือ้ กูล เพือ่ ความทุกขแกชน
เหลานั้นตลอดกาลนาน ผาที่นงุ หมไมสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น
นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสเปนทุกข ก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหลาใด ทานของคนเหลานั้น ยอมไมมผี ลมาก
ยอมไมมอี านิสงสมาก ผาที่มีราคานอย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็
เพราะบุคคลนี้มีราคานอย หากวาพระเถระเห็นปานนี้ จะวากลาวในทามกลางสงฆ
ภิกษุทั้งหลายก็จะกลาวกับพระเถระผูนั้นนั่นอยางนี้วา ประโยชนอะไรดวยคํากลาว
ของทานผูโงเขลาเบาปญญา ถึงแมทานจะสําคัญวาควรกลาวก็ดี พระเถระนั้น
โกรธไมพอใจ ก็จะเปลงวาจาชนิดที่จะเปนเหตุใหสงฆยกวัด ดุจคนเอาผาไป
โยนทิ้งเสียที่กองหยากเยือ่ ฉะนั้น บุคคลเปรียบดวยผาปาน ๓ จําพวกเหลานี้
มีปรากฏอยูในภิกษุทั้งหลาย
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวก
เปนไฉน
[๙๖] ผากาสี ๓ ชนิด คือ
ผากาสีแมใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก
ผากาสีแมกลางเกากลางใหมก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก

ผากาสีแมอยางเกาก็มีสีงาม นุงหมสบายและมีราคามาก คนทั้งหลายยอม
เอาผากาสีแมเกาแลวไปใชสําหรับหอรัตนะบาง หรือเก็บผากาสีนั้นไวในโถของ
หอมบาง
[๙๗] บุคคลเปรียบดวยผาแควนกาสี ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๓ จําพวก เปนไฉน
แมหากวา ภิกษุใหมมีศีล มีธรรมอันงาม ผากาสีนั้นมีสีอนั งาม แมฉันใด
บุคคลนี้ก็อุปไมยฉันนั้น นี้กเ็ พราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม สวนคนเหลาใด ยอม
สมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกชนเหลานั้น ตลอดกาลนาน ผากาสีนั้น
นุงหมสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบาย
ก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของคนเหลาใด
ทานของคนเหลานั้น ยอมมีผลมาก ยอมมีอานิสงสมาก ผากาสีนั้น ยอมมีราคามาก
แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีราคามาก
แมหากวาภิกษุชั้นมัชฌิมะ ฯลฯ
แมหากภิกษุชั้นพระเถระ มีศีล มีธรรมอันงาม ผากาสีนนั้ สีงาม แมฉันใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้ นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีวรรณะงาม สวนคนเหลาใด ยอม
สมาคม ยอมคบ ยอมเขาใกล ยอมเอาอยางบุคคลนี้ การเสพนั้นยอมเปนไป
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนเหลานั้นตลอดกาลนาน ผากาสีนั้นมี
สัมผัสสบาย แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะบุคคลนี้มีสัมผัสสบาย
ก็บุคคลนี้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขารของคนเหลาใด
ทานของคนเหลานั้น ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ผากาสีนนั้ มีราคามาก
แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น นี้ก็เพราะคาที่บุคคลนี้มีคามาก หากวา
พระเถระ เห็นปานนี้จะวากลาวในทามกลางสงฆ ภิกษุทั้งหลายก็จะกลาวกับ
พระเถระผูนั้นนั่นอยางนี้วา ขอทานผูมีอายุทงั้ หลายจงเงียบเสียง พระเถระกลาว
ธรรมและวินัย ถอยคําของพระเถระนั้น ยอมถึงซึ่งความเปนของควรเก็บไวใน
หทัย ดุจผากาสีนั้นอันบุคคลควรเก็บไวในโถของหอมฉะนัน้ บุคคลเปรียบดวย
ผาแควนกาสี ๓ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในภิกษุทั้งหลาย
บุคคลที่ประมาณไดงาย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน เปนผูมีมานะฟูขึ้นดุจไมออ เปนผู
กลับกลอก เปนผูปากกลา เปนผูมีวาจาเกลื่อนกลน [ไมสังเกตคําพูด] มีสติ
หลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิด มีอินทรียเปดเผย
นี้เรียกวา บุคคลประมาณไดงา ย

[๙๘] บุคคลที่ประมาณไดยาก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมฟุงซาน เปนผูไมมีมานะฟูขึ้นดุจไมออ
ไมเปนผูกลับกลอก ไมเปนผูปากกลา ไมเปนผูมีวาจาเกลื่อนกลน มีสติตั้งมั่น
มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตเปนสมาธิ มีอนิ ทรียอันสํารวมแลว นี้เรียกวา
บุคคลประมาณไดยาก
บุคคลที่ประมาณไมได เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลว
ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม นี้เรียกวา บุคคลประมาณไมได
[๙๙] บุคคลไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสื่อมจากศีล จากสมาธิ จากปญญา
บุคคลเห็นปานนี้ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล ควรเวนจากความ
เอ็นดู เวนจากความอนุเคราะห
บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเสมอกันดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา
บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
ศีลกถาแหงสัตบุรุษทั้งหลาย ผูถึงความเปนผูเสมอกันดวยศีล จักมีแกเรา
ทั้งหลาย ทั้งกถานั้น จักเปนความผาสุกแกเราทั้งหลาย และกถานั้นจักเปนไป
แกเราทั้งหลาย [คือจักไมเดือดรอน] สมาธิกถาแหงสัตบุรุษทั้งหลาย ผูถึงความ
เปนผูเสมอกันดวยสมาธิ จักมีแกเราทั้งหลาย ทั้งกถานั้นจักเปนความผาสุกแกเรา
ทั้งหลาย และกถานั้นจักเปนไปแกเราทั้งหลาย [คือจักไมเดือดรอน] ปญญา
กถาของสัตบุรุษทั้งหลาย ผูถึงความเปนผูเ สมอกันดวยปญญา จักมีแกเราทั้งหลาย
ทั้งกถานั้นจักเปนความผาสุกแกเราทั้งหลาย และกถานั้นจักเปนไปแกเราทั้งหลาย
[คือจักไมเดือดรอน] เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควร
เขาใกล
บุคคลที่ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูยิ่งดวยศีล สมาธิ ปญญา บุคคลเห็นปานนี้
ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
เราจักไดบําเพ็ญศีลขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจักถือเอาตาม ซึ่ง
ศีลขันธที่บริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ เราจักไดบําเพ็ญสมาธิขันธที่ยังไม
บริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจักไดถือเอาตามซึ่งสมาธิขันธทบี่ ริบูรณดวยปญญาใน
ที่นั้นๆ เราจักไดบําเพ็ญซึ่งปญญาขันธที่ยังไมบริบูรณใหบริบูรณ หรือเราจัก
ไดถือเอาตามซึ่งปญญาขันธที่บริบูรณดวยปญญาในที่นั้นๆ เพราะฉะนั้น

บุคคลเห็นปานนี้ ควรสักการะเคารพ สมาคม คบหา เขาใกล
[๑๐๐] บุคคลควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควร
เขาใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ผูประกอบดวย
กายกรรมเปนตน อันไมสะอาด และมีสมาจารอันผูอื่นหรือตนพึงระลึกไดดว ย
ความระแวง ผูมีการงานอันปกปด ผูมิใชสมณะแตปฏิญาณตนวาเปนสมณะ
มิใชผูประพฤติพรหมจรรย แตปฏิญาณตนวาประพฤติพรหมจรรย ผูเนาใน ผูอัน
ราคะชุมแลว ผูร ุงรัง บุคคลเห็นปานนี้ควรเกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไม
ควรเขาใกล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาถึงแมบุคคลผูคบจะไมเอาอยางบุคคลนี้
แตกิตติศัพทอันลามก ก็ยอมฟุงขจรไปสูบุคคลผูคบนั้นวาบุคคลผูเปนบุรุษมีมิตรชั่ว
มีสหายชั่ว คบคนชั่ว ดังนี้ งูที่เปอนคูถ ถึงจะไมกัดคน ก็จริง ถึงอยางนั้น ยอม
เปอนบุคคลนั้น ชื่อแมฉันใด ถึงบุคคลผูคบนั้น จะไมเอาอยางบุคคลเชนนี้กจ็ ริง
ถึงอยางนั้น กิตติศัพทอันลามก ยอมฟุงไปแกบุคคลนั้นวา บุคคลผูเปนบุรุษ
มีมิตรชั่ว มีสหายชั่ว คบคนชั่ว ดังนี้ เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้จึงควร
เกลียด ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
บุคคลที่ควรเฉยๆ เสีย ไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขา
ใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูกเขา
วาแมเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ
ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจ
ใหปรากฏ เหมือนแผลเรื้อรัง ถูกไมหรือกระเบื้องกระทบ ยอมมีน้ําเลือด
น้ําหนองไหลออกมากมาย ชื่อแมฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ
มากไปดวยความคับแคน ถูกเขาวาแมเพียงเล็กนอย ก็ยอ มของ ยอมกําเริบ
ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดาง ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษ*รายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉันนั้น ใบมะพลับแหงถูกไมหรือ
กระเบื้องกระทบแลว ยอมมีเสียงดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะเกินประมาณ ชื่อแมฉนั ใด
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม กั โกรธ มากไปดวยความคับแคน ถูกเขาวาแม
เพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดาง
ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจใหปรากฏ ก็ฉัน
นั้น หลุมคูถ ถูกไมหรือกระเบือ้ งกระทบ ยอมมีกลิ่นเหม็นเกินประมาณ ชื่อแม
ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความคับแคน ถูกเขา
วาเพียงเล็กนอย ก็ยอมของ ยอมกําเริบ ยอมแสดงอาการผิดปกติ ยอมกระดาง
ยอมแสดงความโกรธ ความคิดประทุษรายและอาการไมชอบใจ ใหปรากฏก็ฉัน

นั้น บุคคลเห็นปานนี้ควรวางเฉยเสียไมควรสมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขาจะพึงดาเราบาง พึงบริภาษเราบาง พึงกระทํา
ความฉิบหายแกเราบาง เพราะฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ จึงควรวางเฉยเสีย ไมควร
สมาคม ไมควรคบ ไมควรเขาใกล
บุคคลควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลเห็นปานนี้
ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวาถึงแมวา
บุคคลผูคบ จะไมเอาอยางบุคคลเห็นปานนี้ แตกิตติศัพทอันงามก็ยอมฟุงขจรไป
สูบุคคลผูคบนั้นวา บุคคลผูเปนบุรุษ มีมิตรดี มีสหายดี คบคนดีดังนี้ เพราะ
ฉะนั้น บุคคลเห็นปานนี้ ควรสมาคม ควรคบ ควรเขาใกล
[๑๐๑] บุคคลผูมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล มีปกติกระทํา
แตพอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณในปญญา เปนไฉน
พระโสดาบัน พระสกทาคามีเหลานี้เรียกวา มีปกติกระทําใหบริบูรณ
ในศีล มีปกติกระทําแตพอประมาณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณใน
ปญญา
บุคคลมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล และมีปกติกระทําให
บริบูรณในสมาธิ มีปกติกระทําแตพอประมาณในปญญา เปนไฉน
พระอนาคามี นี้เรียกวา บุคคลมีปกติทําใหบริบูรณในศีล และมีปกติทํา
ใหบริบูรณในสมาธิ มีปกติทําแตพอประมาณในปญญา
บุคคลมีปกติทําใหบริบูรณในศีลในสมาธิ และในปญญา เปนไฉน
พระอรหันต นี้เรียกวา บุคคลมีปกติกระทําใหบริบูรณในศีล สมาธิ
และปญญา
[๑๐๒] ในศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก เปนไฉน
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกาม แตไมบัญญัติการละรูป
ไมบัญญัติการละเวทนา
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติการ
ละรูปดวย แตไมบัญญัติการละเวทนา
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติการละกามดวย ยอมบัญญัติการ
ละรูปดวย ยอมบัญญัติการละเวทนาดวย
บรรดาศาสดา ๓ จําพวกนั้น ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกาม แตไม
บัญญัติการละรูป ไมบัญญัติการละเวทนา พึงเห็นวาศาสดานั้นเปนศาสดาผูได
รูปาวจรสมาบัติ โดยการบัญญัตินั้น
ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามดวย บัญญัติการละรูปดวย แตไมบัญญัติ

การละเวทนา พึงเห็นวาศาสดานั้น เปนศาสดาผูไดอรูปาวจรสมาบัติ โดยการ
บัญญัตินั้น
ศาสดานี้ใด บัญญัติการละกามดวย บัญญัติการละรูปดวย บัญญัติ
การละเวทนาดวย พึงเห็นวา ศาสดานั้นเปนศาสดาผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
โดยการบัญญัตินั้น
เหลานี้เรียกวา ศาสดา ๓ จําพวก
[๑๐๓] บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดา ๓ จําพวก แมอื่นอีก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม [คืออัตภาพนี้]
โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยัง่ ยืน และยอมบัญญัติตนภายหนา
[ในอัตภาพอื่น] โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยัง่ ยืน
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปน
ของมีจริง โดยความเปนของยัง่ ยืน แตไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความ
เปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน
ศาสดาบางคนในโลกนี้ ยอมไมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปน
ของมีจริง โดยความเปนของยัง่ ยืน และยอมไมบัญญัติตนในภายหนา โดย
ความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน
บรรดาศาสดาเหลานั้น ศาสดานี้ใด ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรมโดย
ความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน และบัญญัติตนในภายหนา โดย
ความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวาศาสดานั้น เปนศาสดาผู
มีวาทะวาเทีย่ ง โดยการบัญญัตินั้น
ศาสดานี้ใด ยอมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม และยอมไมบัญญัติตนภาย
หนา โดยความเปนของมีจริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวาศาสดานั้น
เปนศาสดาผูมวี าทะวาขาดสูญ โดยการบัญญัตินั้น
ศาสดานี้ใด ยอมไมบัญญัติตนในทิฏฐธรรม โดยความเปนของมีจริง
โดยความเปนของยั่งยืน และยอมไมบัญญัติตนในภายหนา โดยความเปนของมี
จริง โดยความเปนของยั่งยืน พึงเห็นวาศาสดานั้น เปนศาสดาผูเปนพระสัมมา*สัมพุทธเจา โดยการบัญญัตินั้น
เหลานี้เรียกวาศาสดา ๓ จําพวก แมอื่นอีก
ติกนิทเทส จบ
จตุกกนิทเทส
[บุคคล ๔ จําพวก]
[๑๐๔] คนที่เปนอสัตบุรุษ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม

พูดเท็จ ดื่มสุราเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท นี้เรียกวาคนที่เปนอสัตบุรุษ
คนที่เปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ นื่ ใหฆาสัตว
ดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิดในกาม
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวยตนเองดวย
ชักชวนใหผูอนื่ พูดเท็จดวย ดืม่ สุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเอง
ดวย ชักชวนผูอ ื่นใหดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวย นี้เรียกวา
คนเปนอสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติปาต เวนขาดจาก
อทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจาก
การดื่มสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท นี้เรียกวาคนที่เปนสัตบุรุษ
คนที่เปนสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากปาณาติบาตดวย เวนขาดจากอทินนาทานดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากอทินนาทานดวย เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารดวยตนเอง
ดวย ชักชวนผูอ ื่นใหเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย เวนขาดจากมุสาวาทดวย
ตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากมุสาวาทดวย เวนขาดจากการดื่มสุราเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ นื่ ใหเวนจากการดื่ม
สุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทดวย นี้เรียกวา คนที่เปนสัตบุรุษยิ่งกวา
สัตบุรุษ
[๑๐๕] คนลามก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภอยากไดของเขา
พยาบาทปองรายเขา เห็นผิดจากคลองธรรม นี้เรียกวา คนลามก
คนที่ลามกยิ่งกวาคนลามก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ นื่ ใหฆาสัตว
ดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ประพฤติผิดใน
กามดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหประพฤติผิดในกามดวย พูดเท็จดวยตนเอง
ดวย ชักชวนผูอ ื่นใหพูดเท็จดวย พูดสอเสียดดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นให
พูดสอเสียดดวย พูดคําหยาบดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดคําหยาบดวย
พูดเพอเจอดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหพูดเพอเจอดวย โลภอยากไดของ
เขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหโลภอยากไดของเขาดวย พยาบาทปองราย

เขาดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหพยาบาทปองรายเขาดวย เห็นผิดจากคลอง
ธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นผิดจากคลองธรรมดวย นี้เรียกวา
คนลามกยิ่งกวาคนลามก
คนดี เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วนขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน
จากกาเมสุมิจฉาจาร จากมุสาวาท จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ
จากการพูดเพอเจอ เปนผูไมโลภอยากไดของเขา ไมพยาบาทปองรายเขา เห็น
ชอบตามทํานองคลองธรรม นี้เรียกวา คนดี
คนดียิ่งกวาคนดี เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย
ชักชวนผูอื่นใหเวนจากปาณาติบาตดวย เปนผูเวนขาดจากอทินนาทานดวยตนเอง
ดวย ชักชวนผูอ ื่นใหเวนจากอทินนาทานดวย เปนผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร
ดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย เปนผูเ วนขาดจาก
มุสาวาทดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากมุสาวาทดวย เปนผูเ วนขาดจาก
การพูดสอเสียดดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหเวนจากการพูดสอเสียดดวย
เปนผูเวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเวนจากการพูด
คําหยาบดวย เปนผูเวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่น
ใหเปนผูเวนจากการพูดเพอเจอดวย เปนผูไมโลภอยากไดของเขาดวยตนเองดวย
ชักชวนคนอื่นไมใหโลภอยากไดของเขาดวย ไมพยาบาทปองรายเขาดวยตนเอง
ดวย ไมชักชวนใหผูอื่นพยาบาทปองรายเขาดวย เปนผูเ ห็นชอบตามทํานอง
คลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวย
นี้เรียกวา คนดียิ่งกวาคนดี
[๑๐๖] คนมีธรรมอันลามก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ฯลฯ เห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม นี้เรียกวา คนมีธรรมอันลามก
คนมีธรรมลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ ฆาสัตวดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหฆาสัตว
ดวย ลักทรัพยดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหลักทรัพยดวย ฯลฯ เห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรมดวยตนเองดวย ชักชวนผูอ ื่นใหเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม
ดวย นี้เรียกวา คนมีธรรมอันลามกยิ่งกวาคนมีธรรมลามก
คนมีธรรมงาม เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วนขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ฯลฯ
มีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม นี้เรียกวา คนมีธรรมงาม

คนมีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูเ วนขาดจากปาณาติบาตดวยตนเองดวย ชัก
ชวนผูอื่นใหเวนจากปาณาติบาตดวย ฯลฯ เห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวย
ตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมดวย นี้เรียกวา คน
มีธรรมงามยิ่งกวาคนมีธรรมงาม
[๑๐๗] คนมีที่ติ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรมที่มีโทษ ประกอบ
ดวยวจีกรรมทีม่ ีโทษ ประกอบดวยมโนกรรมที่มีโทษ นี้เรียกวาคนมีที่ติ
คนมีที่ติมาก เปนไฉน
คนบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรมที่มีโทษมาก ประกอบ
ดวยกายกรรมที่ไมมีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมที่มีโทษมาก ประกอบดวย
วจีกรรมที่ไมมโี ทษนอย ประกอบดวยมโนกรรมที่มีโทษมาก ประกอบดวยมโน
กรรมที่ไมมีโทษนอย นี้เรียกวา คนมีที่ติมาก
คนมีที่ตินอย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยกายกรรมที่ไมมีโทษมาก ประ
กอบดวยกายกรรมที่มีโทษนอย ประกอบดวยวจีกรรมที่ไมมโี ทษมาก ประกอบ
ดวยวจีกรรมทีม่ ีโทษนอย ประกอบดวยมโนกรรมที่ไมมีโทษมาก ประกอบดวย
มโนกรรมที่มีโทษนอย นี้เรียกวา คนมีที่ตินอย
คนไมมีที่ติ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยกายกรรมหาโทษมิได ประกอบ
ดวยวจีกรรมหาโทษมิได ประกอบดวยมโนกรรมหาโทษมิได นี้เรียกวา คนไมมี
ที่ติ
[๑๐๘] บุคคลผูอุคฆติตัญู เปนไฉน
การบรรลุมรรคผล ยอมมีแกบุคคลใด พรอมกับเวลาที่ทานยกหัวขอ
ขึ้นแสดง บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูอุคฆติตัญู
บุคคลผูวิปญจิตัญู เปนไฉน
การบรรลุมรรคผล ยอมมีแกบุคคลใด ในเมื่อทานจําแนกเนื้อความ
แหงภาษิตโดยยอใหพิสดาร บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูวิปญจิตัญู
บุคคลผูเนยยะ เปนไฉน
การบรรลุมรรคผลเปนชั้นๆ ไป ยอมมีแกบุคคลใด โดยเหตุอยางนี้
คือโดยอุทเทส โดยไตถาม โดยทําไวในใจโดยแยบคาย โดยสมาคม โดย
คบหา โดยสนิทสนมกับกัลยาณมิตร บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูเนยยะ
บุคคลผูปทปรมะ เปนไฉน

บุคคลใดฟงพุทธพจนก็มาก กลาวก็มาก จําทรงไวก็มาก บอกสอนก็
มาก แตไมมีการบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกวา บุคคลผูปทปรมะ
[๑๐๙] บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถูกตองแตไมวองไว
นี้เรียกวา บุคคลผูโตตอบถูกตองแตไมวองไว
บุคคลผูโตตอบวองไวแตไมถูกตอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหายอมแกไดวองไว แตแกไม
ถูกตอง นี้เรียกวา บุคคลโตตอบวองไวแตไมถูกตอง
บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไดถูกตองและแกได
วองไว นี้เรียกวา บุคคลผูโตตอบถูกตองและวองไว
บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกเขาถามปญหา ยอมแกไมไดถูกตองและไม
วองไว นี้เรียกวา บุคคลผูโตตอบไมถูกตองและไมวองไว
[๑๑๐] บุคคลเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก เปนไฉน
ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอยและกลาวคําไมประกอบดวย
ประโยชน ทั้งบริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวย
ประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็นปาน
นี้เทานั้น
ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวนอย และกลาวคําทีป่ ระกอบดวย
ประโยชน และบริษัทรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวย
ประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็น
ปานนี้เทานั้น
ธรรมกถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมาก และกลาวคําไมประกอบ
ดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็ไมรูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบ
ดวยประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวาเปนธรรมกถึกของบริษัทเห็น
ปานนี้เทานั้น
สวนธรรมถึกบางคนในโลกนี้ ยอมกลาวมาก และกลาวคําที่ประกอบ
ดวยประโยชน ทั้งบริษัทก็รูคํานั้นวาประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวย
ประโยชน ธรรมกถึกเชนนี้ ยอมถึงซึ่งอันนับวา เปนธรรมกถึกของบริษัทเห็น
ปานนี้เทานั้น
เหลานี้เรียกวา บุคคลผูเปนธรรมกถึก ๔ จําพวก
บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยาง เปนไฉน

[๑๑๑] วลาหก ๔ อยาง
ฟารองฝนไมตก
ฝนตกฟาไมรอง
ฟารองฝนตก
ฟาไมรองฝนไมตก
[๑๑๒] บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางนี้ มีปรากฏอยูในโลกก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
บุคคลเหมือนฟารองฝนไมตก
บุคคลเหมือนฝนตกฟาไมรอง
บุคคลเหมือนฟารองฝนตก
บุคคลเหมือนฟาไมรองฝนไมตก
บุคคลเหมือนฟารองฝนไมตก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูดแตไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟา
รองฝนไมตก ฟานั้นรองแตฝนไมตก แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอปุ ไมยฉันนั้น
บุคคลเหมือนฝนตกฟาไมรอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทําแตไมพูด อยางนี้เปนคนเหมือนฝนตก
ฟาไมรอง ฝนตกฟาไมรองแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลเหมือนฟารองฝนตก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูดดวยทําดวย อยางนี้เปนคนเหมือนฟา
รองฝนตก ฟารองฝนตกแมฉนั ใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเหมือนฟาไมรองฝนไมตก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมพดู ไมทํา อยางนี้เปนคนเหมือนฟาไมรอง
ฝนไมตก ฟาไมรองฝนไมตกแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ อยางเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เปนไฉน
[๑๑๓] หนู ๔ จําพวก
หนูที่ขุดรูไว แตไมอยู
หนูที่อยู แตมิไดขดุ รู
หนูที่ขุดรูดวย อยูดว ย
หนูที่ทั้งไมขดุ รู ทั้งไมอยู
[๑๑๔] บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวก เปนไฉน
บุคคลเปนผูทําที่อยู แตไมอยู
บุคคลเปนผูอยู แตไมทําที่อยู
บุคคลเปนผูทําที่อยู และอยูด วย
บุคคลทั้งไมทําที่อยู ทั้งไมอยูด วย
บุคคลทําที่อยู แตไมอยู เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยา*กรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคลนั้น
ไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวาเปนผูท ําที่อยู แตไมอยู หนูนั้นทํารังไวแตไมอยู
แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลเปนผูอยู แตไมทําทีอ่ ยู เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคล
นั้นรูอยูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูอยู แตไมทําที่อยู หนูที่เปนผูอยู แต
ไมทํารังนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย ฉันนั้น
บุคคลเปนผูทําที่อยู และอยูดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ บุคคล
นั้น ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวาเปนผูทําที่อยู และอยูดวย หนูที่ทํารังอยู
และอยูดวยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลทั้งไมทําที่อยู ทั้งไมอยูดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทกุ ขนิโรธ นี้ทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวาทั้งไมทําที่อยู ทั้งไมอยูดวย หนูที่ทงั้
ไมทํารัง ทั้งไมอยูดวยนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวก เปนไฉน
[๑๑๕] มะมวง ๔ ชนิด
มะมวงดิบ แตสีเปนมะมวงสุก

มะมวงสุก แตสีเปนมะมวงดิบ
มะมวงดิบ สีก็เปนมะมวงดิบ
มะมวงสุก สีก็เปนมะมวงสุก
[๑๑๖] บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลกฉันนั้น
เหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
บุคคลเชนมะมวงดิบ แตสีเปนมะมวงสุก
บุคคลเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ
บุคคลเชนมะมวงดิบ มีสีก็เปนมะมวงดิบ
บุคคลเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวงสุก
บุคคลที่เปนเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงดิบ แตมีสีเปนมะมวงสุก
มะมวงดิบแตมีสีเปนมะมวงสุกนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอปุ ไมยฉันนั้น
บุคคลที่เปนเชนมะมวงสุก แตมีสีเปนมะมวงดิบ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขาเหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล
นั้น รูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ*คามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงสุก แตมสี ีเปนมะมวงดิบ
มะมวงสุกแตมสี ีเปนมะมวงดิบนั้นฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลเชนมะมวงดิบมีสีกเ็ ปนมะมวงดิบ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส
บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ยอมไมรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวาเปนเชนมะมวงดิบ มีสีก็เปน
มะมวงดิบ มะมวงดิบมีสีเปนมะมวงดิบนั้นแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลเชนมะมวงสุก มีสกี ็เปนมะมวงสุก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส
บุคคลนั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข*นิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนเชนมะมวงสุก มีสีก็เปนมะมวง

สุก มะมวงสุกมีสีเปนมะมวงสุกนั้นแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยมะมวง ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวก เปนไฉน
[๑๑๗] หมอ ๔ ชนิด
หมอเปลาปด
หมอเต็มเปด
หมอเปลาเปด
หมอเต็มปด
[๑๑๘] บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ ชนิด เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
คนเปลาปด
คนเต็มเปด
คนเปลาเปด
คนเต็มปด
บุคคลที่เปนคนเปลาปด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา เปนคนเปลาปด หมอเปลาปดแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลที่เปนคนเต็มเปด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยาง
นี้ชื่อวาเปนคนเต็มเปด หมอเต็มเปดนั้นแมเปนฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลที่เปนคนเปลาเปด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงผาสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส
บุคคลนั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา เปนคนเปลาเปด หมอเปลาเปดนั้นแมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
บุคคลที่เปนคนเต็มปด เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว

ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยาง
นี้ชื่อวา เปนคนเต็มปด หมอเต็มปดนั้นแมฉนั ใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยหมอ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวก
เปนไฉน
[๑๑๙] หวงน้ํา ๔ ชนิด
หวงน้ําตื้นเงาลึก
หวงน้ําลึกเงาตื้น
หวงน้ําตื้นเงาตื้น
หวงน้ําลึกเงาลึก
[๑๒๐] บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ ชนิด มีปรากฏอยูในโลกก็ฉันนั้น
เหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
คนตื้นเงาลึก
คนลึกเงาตื้น
คนตื้นเงาตื้น
คนลึกเงาลึก
คนตื้นเงาลึก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา คนตื้นเงาลึก หวงน้ําตื้นเงาลึกนัน้ แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
คนลึกเงาตื้น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยาง
นี้ชื่อวา คนลึกเงาตื้น หวงน้ําลึกเงาตื้นนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
คนตื้นเงาตื้น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ไมนาเลื่อมใส บุคคล

นั้นไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคล
อยางนี้ชื่อวา คนตื้นเงาตื้น หวงน้ําตื้นเงาตื้นนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
คนลึกเงาลึก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีการกาวไปขางหนา ถอยหลังแลตรง เหลียว
ซายแลขวา คูเขา เหยียดออก ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร นาเลื่อมใส บุคคล
นั้นรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลอยางนี้
ชื่อวา คนลึกเงาลึก หวงน้ําลึกเงาลึกนั้น แมฉนั ใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก เปนไฉน
[๑๒๑] โคถึก ๔ จําพวก
โคดุพวกของตน ไมดุพวกอื่น
โคดุพวกอื่น ไมดุพวกของตน
โคดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น
โคไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น
[๑๒๒] บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวกเหลานี้ ปรากฏอยูในโลก
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
คนดุพวกของตน แตไมดุพวกอื่น
คนดุพวกอื่น แตไมดุพวกของตน
คนดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น
คนไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น
บุคคลดุพวกของตนไมดุพวกอื่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบเบียดเบียนบริษัทของตน แตไมเบียดเบียน
บริษัทของผูอื่น บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุแตในพวกของตน ไมดุ
พวกอื่น โคถึกที่ดุพวกของตนแตไมดุพวกอื่น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น
บุคคลดุพวกอื่นไมดุพวกของตน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบเบียดเบียนบริษัทของผูอื่น แตไมเบียด
เบียนบริษัทของตน บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุพวกอื่นแตไมดุพวก
ของตน โคถึกที่ดุพวกอื่นแตไมดุพวกของตน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
บุคคลดุทั้งพวกของตน ดุทั้งพวกอื่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เบียดเบียนทั้งบริษัทของตน เบียดเบียนทั้ง

บริษัทของผูอื่น บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ดุทั้งพวกของตน ดุทั้ง
พวกอื่น โคถึกที่ดุทั้งพวกของตนดุทั้งพวกอื่น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น
บุคคลไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอืน่ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเบียดเบียนทั้งบริษัทของตน ไมเบียดเบียน
ทั้งบริษัทของคนอื่น บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปรียบดวยโคที่ไมดุทั้งพวกของตนและ
พวกอื่น โคถึกที่ไมดุทั้งพวกของตน ไมดุทั้งพวกอื่น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมยฉันนั้น
บุคคลเปรียบดวยโคถึก ๔ จําพวก เหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวก
เปนไฉน
[๑๒๓] อสรพิษ ๔ จําพวก
อสรพิษมีพิษแลนเร็ว แตไมราย
อสรพิษมีพิษราย แตไมแลนเร็ว
อสรพิษมีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย
อสรพิษมีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย
[๑๒๔] บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูใน
โลกฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
บุคคลมีพิษแลนเร็ว แตไมราย
บุคคลมีพิษราย แตไมแลนเร็ว
บุคคลมีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย
บุคคลมีพิษแลนไมเร็วดวย มีพิษไมรายดวย
บุคคลมีพิษแลนเร็ว แตไมราย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ แตวาความโกรธของเขานั้น
แล ยอมไมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชอื่ วา ผูมีพิษแลน
เร็วแตไมราย อสรพิษที่มีพิษแลนเร็วแตมีพิษไมรายนั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมยฉันนั้น
บุคคลมีพิษราย แตไมแลนเร็ว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมโกรธเนืองๆ แตความโกรธของเขา
นั้นแล ยอมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชอื่ วา มีพิษรายแต
มีพิษไมแลนเร็ว อสรพิษที่มีพิษรายแตมีพิษไมแลนเร็ว แมฉนั ใด บุคคลนี้ก็
มีอุปไมยฉันนัน้

บุคคลมีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโกรธเนืองๆ และความโกรธของเขา
นั้นแล ยอมนอนเนื่องอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชอื่ วา มีพิษแลนเร็ว
ดวย มีพิษรายดวย อสรพิษนี่มีพิษแลนเร็วดวย มีพิษรายดวย แมฉันใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลมีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขา
นั้น ไมนอนเนือ่ งอยูตลอดกาลยาวนาน บุคคลอยางนี้ชื่อวา มีพิษไมแลนเร็ว
ดวย มีพิษไมรายดวย อสรพิษที่มีพิษไมแลนเร็วดวย มีพิษไมรายดวย แมฉนั ใด
บุคคลนี้ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
[๑๒๕] บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่
ไมควรสรรเสริญ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ พูดสรรเสริญพวกเดียรถีย สาวกของเดียรถีย
ผูปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด วาเปนผูป ฏิบัติดีบาง เปนผูปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยาง
นี้ชื่อวา ไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคนที่ไมควรสรรเสริญ
บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ พูดติเตียนพระพุทธเจา พระสาวกของพระ*พุทธเจา ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วาเปนผูปฏิบัติชั่วบาง เปนผูปฏิบัติผิดบาง บุคคล
อยางนี้ชื่อวาไมใครครวญไมไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ
บุคคลไมใครครวญไมไตรตรองแลว มีความเลื่อมใสในฐานะ
ที่ไมควรเลื่อมใส เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติชั่ว
ปฏิบัติผิด วาเปนขอปฏิบัติดีบาง เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ไมใครครวญไมไตรตรองแลว มีความเลื่อมใสในฐานะที่ไมควรเลื่อมใส
บุคคลไมใครครวญแลวไมไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะ
ที่ควรเลื่อมใส เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไมเลือ่ มใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ วาเปนขอปฏิบัติชั่วบาง เปนขอปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ไมใครครวญไมไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส
[๑๒๖] บุคคลใครครวญไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน
เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพูดติเตียนพวกเดียรถีย สาวกเดียรถีย
ผูปฏิบัติชั่วปฏิบัติผิด วาเปนผูป ฏิบัติชั่วบาง เปนผูปฏิบัติผิดบาง บุคคลอยางนี้
ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว พูดติเตียนคนที่ควรติเตียน
บุคคลใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคุณของคนที่ควร
สรรเสริญ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมสรรเสริญพระพุทธเจา พระสาวกของ
พระพุทธเจา ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วาเปนผูปฏิบัติดีบาง ปฏิบัติชอบบาง บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ใครครวญไตรตรองแลว พูดสรรเสริญคุณของคนที่ควรสรรเสริญ
บุคคลใครครวญไตรตรองแลว ไมเลื่อมใสในฐานะที่ไมควร
เลื่อมใส เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความไมเลือ่ มใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติชั่ว
ขอปฏิบัติผิด วาขอปฏิบัตินี้ชั่วบาง ขอปฏิบัตินี้ผิดบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ใครครวญไตรตรองแลว ไมเลือ่ มใสในฐานะทีไ่ มควรเลื่อมใส
บุคคลใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น ในขอปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ วานี้เปนขอปฏิบัติดีบาง นี้เปนขอปฏิบัติชอบบาง บุคคลอยางนี้ชื่อวา
ใครครวญไตรตรองแลว เลื่อมใสในฐานะทีค่ วรเลื่อมใส
[๑๒๗] บุคคลพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล แตไม
พูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ในคน ๒ คนนั้น
ผูใดควรติเตียน ยอมติเตียนผูน ั้น จริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ ยอม
ไมพูดสรรเสริญผูนั้น จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูดติเตียนคนที่ควร
ติเตียนจริงแทตามกาล แตไมพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ จริงแทตามกาล
บุคคลพูดสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล แตไมพูด
ติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้น
ผูใดควรสรรเสริญ ยอมพูดสรรเสริญผูนั้น จริงแทตามกาล ผูใ ดควรติเตียน
ยอมไมพูดติเตียนผูนั้น จริงแทตามกาล บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูดสรรเสริญคนที่
ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล แตไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล
บุคคลพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาลและพูดสรรเสริญ
คนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้น

ผูใดควรติเตียน ยอมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ ยอม
พูดสรรเสริญแมบุคคลนั้นจริงแทตามกาล เปนผูรูกาล เพื่อจะแกปญหานั้นใน
ที่นั้น บุคคลอยางนี้ชื่อวา พูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล และพูด
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล
บุคคลไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล ทั้งไมพูด
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ควรสรรเสริญก็มี ควรติเตียนก็มี ใน ๒ คนนั้น
ผูใดควรติเตียน ยอมไมพูดติเตียนผูนั้นจริงแทตามกาล ผูใดควรสรรเสริญ
ยอมไมพูดสรรเสริญแมผูนั้นจริงแทตามกาล เปนผูวางเฉย มีสติ มีสัมปชัญญะ
บุคคลอยางนี้ชื่อวา ไมพูดติเตียนคนที่ควรติเตียนจริงแทตามกาล ทั้งไมพูด
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญจริงแทตามกาล
[๑๒๘] บุคคลดํารงชีพอยูด วยผลแหงความหมั่น มิใชดํารงชีพ
อยูดวยผลแหงบุญ เปนไฉน
อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหมั่น ความขยัน
ความเพียรพยายาม มิไดบังเกิดแตบุญ นี้เรียกวา บุคคลผูดํารงชีพ อยูดวยผล
แหงความหมั่น มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญ มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหง
ความหมั่น เปนไฉน
เทวดาชั้นสูงๆ ขึ้นไป ตลอดถึงเทวดาเหลาปรนิมมิตวสวดี ชื่อวา
ผูดํารงชีพอยูดว ยผลแหงบุญ มิใชผูดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่น
บุคคลดํารงชีพอยูดวยผลแหงความหมั่นดวย ดํารงชีพอยูด วยผล
แหงบุญดวย เปนไฉน
อาชีพของบุคคลใด ยอมเจริญรุงเรืองเพราะความหมั่น ความขยัน
ความเพียรพยายามดวย เพราะบุญดวย นี้เรียกวา บุคคลผูดํารงชีพอยูดวยผล
แหงความหมั่นดวย ดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย
บุคคลผูมิใชดํารงชีพอยูดว ยผลแหงความหมั่น ทั้งมิใชดํารงชีพ
อยูดวยผลแหงบุญดวย เปนไฉน
สัตวนรกทั้งหลาย ชื่อวามิใชผูดํารงชีพอยูด วยผลแหงความหมั่น ทั้ง
มิใชดํารงชีพอยูดวยผลแหงบุญดวย
[๑๒๙] บุคคลผูมืดมามืดไป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในภายหลัง ในตระกูลต่ํา คือตระกูล
คนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกูลคนเท
ดอกไม ซึ่งขัดสน มีขาวน้ําโภชนะนอย มีความเปนอยูฝ ดเคือง มีอาหารที่จะ

พึงกิน มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้นเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว ไมนาดู เปน
คนเตี้ย มีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก หรือเปนคนงอย
มักไมไดขา ว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย วัตถุ
เปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา
ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบื้องหนา
แตตายเพราะความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคล
อยางนี้ชื่อวามืดมามืดไป
บุคคลผูมืดมาสวางไป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในภายหลัง ในตระกูลต่ํา คือตระกูล
คนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลชางสาน ตระกูลชางหนัง ตระกูลคนเท
ดอกไม ซึ่งขัดสน มีขาวน้ําโภชนะนอย มีความเปนอยูฝ ดเคือง มีอาหารที่จะ
พึงกิน มีผานุงหมหาไดยาก และบุคคลนั้นเปนผูมีผิวพรรณขี้ริ้ว ไมนาดู เปนคนเตี้ย
มีอาพาธมาก เปนคนบอด คนมือเทากุด คนกระจอก หรือเปนคนงอย มักไมได
ขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอ าศัย วัตถุอุปกรณแก
ประทีป เขายอมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา ประพฤติสุจริต
ทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบื้องหนาแตตายเพราะความ
แตกแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค บุคคลอยางนี้ชื่อวามืดมาสวางไป
บุคคลผูสวางมามืดไป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดแลวในภายหลัง ในตระกูลสูง คือ
ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล ตระกูลคหบดีมหาศาล ซึ่งมี
อํานาจวาสนามาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ
เครื่องปลื้มใจเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ และบุคคลนั้นเปนผูม ี
รูปงาม นาดูนาชม นาเลื่อมใส ประกอบดวยเปนผูมีสรีระมีสรี าวกับทอง มีปกติ
ไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ทีอ่ ยูอาศัย วัตถุเปน
อุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติทุจริตทางกาย ประพฤติทุจริตทางวาจา
ประพฤติทุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบื้องหนา
แตตายเพราะความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก บุคคล
อยางนี้ ชื่อวาสวางมามืดไป
บุคคลที่สวางมาสวางไป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดแลวในภายหลัง ในตระกูลสูง คือ
ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล
ซึ่งมีอํานาจวาสนามาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินเพียงพอ มีอุปกรณ
เครื่องปลื้มใจเพียงพอ มีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ และบุคคลนั้นเปนผูม ี

รูปงาม นาดูนาชม นาเลื่อมใส ประกอบดวยความเปนผูมีสรีระมีสีราวกับทอง
มีปกติไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยูอาศัย วัตถุ
เปนอุปกรณแกประทีป เขายอมประพฤติสุจริตทางกาย ประพฤติสุจริตทางวาจา
ประพฤติสุจริตทางใจ ครั้นเขาประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจแลว เบื้องหนา
แตตาย เพราะความแตกแหงกาย ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค บุคคลอยางนี้
ชื่อวา สวางมาสวางไป
[๑๓๐] บุคคลผูต่ํามาต่ําไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ชอื่ วา
ต่ํามาต่ําไป
บุคคลผูต่ํามาสูงไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ชื่อวา ต่ํามาสูงไป
บุคคลผูสูงมาต่ําไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ชื่อวา สูงมาต่ําไป
บุคคลผูสูงมาสูงไป เปนไฉน ฯลฯ บุคคลอยางนี้ชื่อวา สูงมาสูงไป
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวก เปนไฉน
[๑๓๑] ตนไม ๔ ชนิด คือ
ไมกระพี้ แตบริวารมีแกน
ไมมีแกน แตบริวารมีกระพี้
ไมกระพี้ บริวารก็มีกระพี้
ไมมีแกน บริวารก็มีแกน
[๑๓๒] บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บุคคล ๔ จําพวก เปนไฉน
บุคคลกระพี้ แตบริวารมีแกน
บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี้
บุคคลกระพี้ บริวารก็เปนกระพี้
บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน
บุคคลกระพี้ แตบริวารมีแกน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก แตบริษัทของ
บุคคลนั้น เปนคนมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลกระพี้แต
บริวารมีแกน ตนไมนั้นเปนกระพี้ แตบริวารมีแกน แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอปุ ไมย
ฉันนั้น
บุคคลมีแกน แตบริวารมีกระพี้ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม สวนบริษัทของ
บุคคลนั้น เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีแกน แต
บริวารมีกระพี้ ตนไมนั้นมีแกน แตบริวารมีกระพี้ แมฉันใด บุคคลนี้ก็มีอุปไมย

ฉันนั้น
บุคคลกระพี้ บริวารก็เปนกระพี้ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก แมบริษัทของ
บุคคลนั้น ก็เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลกระพี้
บริวารก็เปนกระพี้ ตนไมกระพี้ มีบริวารเปนกระพี้นั้น แมฉันใด บุคคลนี้ก็มี
อุปไมยฉันนั้น
บุคคลมีแกน บริวารก็มีแกน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนมีศีล มีธรรมอันลามก ฝายบริษัทของ
บุคคลนั้นก็เปนผูมีศีล มีธรรมอันงาม บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลมีแกน บริวาร
ก็มีแกน ตนไมมีแกน บริวารก็มีแกนนั้น แมฉนั ใด บุคคลนี้ ก็มีอุปไมยฉันนัน้
บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก
[๑๓๓] บุคคลผูถือรูปเปนประมาณ เลื่อมใสในรูป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปที่สูง รูปที่ไมอวนไมผอม รูปที่มีอวัยวะ
สมสวน หรือรูปที่งามพรอมไมมีที่ติ ถือเอาเปนประมาณในรูปนั้น แลวจึงยังความ
เลื่อมใสใหเกิด นี้เรียกวา บุคคลผูถือรูปเปนประมาณ เลื่อมใสในรูป
บุคคลถือเสียงเปนประมาณ เลื่อมใสในเสียง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถือเอาประมาณในเสียงนั้นโดยการสรรเสริญคุณ
ที่คนอื่นพูดในที่ลับหลัง โดยการชมเชยที่คนอื่นนิพนธขึ้น โดยการยกยองทีค่ นอื่น
พูดตอหนา โดยการสรรเสริญที่ผูอื่นนําไปพรรณนาตางๆ กันไป แลวจึงยังความ
เลื่อมใสใหเกิด นี้เรียกวา บุคคลถือประมาณในเสียง เลือ่ มใสในเสียง
บุคคลถือความเศราหมองเปนประมาณ เลือ่ มใสในความ
เศราหมอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นความเศราหมองแหงจีวร เห็นความ
เศราหมองแหงบาตร เห็นความเศราหมองแหงเสนาสนะ หรือเห็นการทําทุกกร*กิริยามีอยางตางๆ ถือเอาประมาณในความเศราหมองนั้นแลว จึงยังความเลื่อมใส
ใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา บุคคลผูถือความเศราหมองเปนประมาณ เลื่อมใสในความ
เศราหมอง
บุคคลถือธรรมเปนประมาณ เลื่อมใสในธรรม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นศีล เห็นสมาธิ เห็นปญญา ถือเอาประมาณ
ในธรรมนั้นแลว ยังความเลื่อมใสใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา บุคคลถือธรรมเปน
ประมาณ เลื่อมใสในธรรม
[๑๓๔] บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชน
คนอื่น เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง แตไมชักชวน
คนอื่นใหถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน แตไมชักชวนคนอื่น
ใหถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตน แตไมชักชวนคนอื่น
ใหถึงพรอมดวยปญญา เปนผูถ ึงพรอมดวยวิมุตติดวยตน แตไมชักชวนผูอนื่ ใหถึง
พรอมดวยวิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะดวยตน แตไมชักชวนผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ชื่อวา ปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอืน่
บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น แตไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน แตชักชวนผูอนื่
ใหถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน แตชักชวนคนอื่นใหถึง
พรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตน แตชักชวนคนอื่นใหถึง
พรอมดวยปญญา ไมถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตน แตชักชวนคนอื่นใหถึงพรอมดวย
วิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตน แตชักชวนผูอื่นใหถึง
พรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ชอื่ วา ปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอืน่
ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน
บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชนตนดวย เพื่อประโยชนคนอืน่ ดวย
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ชักชวนผู
อื่นใหถึงพรอมดวยศีลดวย เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนดวย ชักชวนผูอ ื่น
ใหถึงพรอมดวยสมาธิดวย เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนดวย ชักชวนคน
อื่นใหถึงพรอมดวยปญญาดวย เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนดวย ชักชวนคน
อื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติดวย เปนผูถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะดวยตนดวย
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุติญาณทัสสนะดวย บุคคลอยางนี้ชื่อวา ปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตนดวย เพื่อประโยชนผูอื่นดวย
บุคคลไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น
เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน ไมชักชวน
ผูอื่นใหถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตน ไมชักชวนผูอื่น
ใหถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตน ไมชักชวนคน
อื่นใหถึงพรอมดวยปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตน ไมชักชวนผู
อื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตน ไม
ชักชวนผูอื่นใหถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลอยางนี้ชื่อวา ไมปฏิบัติ

เพื่อประโยชนตน ไมปฏิบัติเพื่อประโยชนคนอื่น
[๑๓๕] บุคคลทําตนใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งทีท่ ําตน
ใหเดือดรอน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ไมมอี าจาระ บริโภคอุจจาระ
ซึ่งติดที่มือ คนเรียกใหมารับภิกษาไมมา คนบอกใหหยุดไมหยุด ไมยินดีภิกษา
ที่เขารับกอนแลวนํามา ไมยินดีภิกษาที่เขาทําอุทิศเพื่อตน ไมรับนิมนตเขา ไม
รับภิกษาที่เขาคดจากหมอแลวก็ให ไมรับจากหมอขาวหรือกระเชา ไมรับภิกษา
ที่มีธรณีประตูเปนระหวางคั่น ไมรับภิกษาที่มีทอนไมเปนระหวางคั่น ไมรับภิกษา
ที่มีสากเปนระหวางคั่น ไมรับภิกษาของคนทั้ง ๒ ซึ่งกําลังบริโภคอยู ไมรับ
ภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงที่กําลังใหลูกดืม่ น้ํานมอยู ไมรบั
ภิกษาของหญิงผูอยูในระหวางบุรุษ ไมรับภิกษาในภัตที่เขาทํารวมกันไว ไม
รับภิกษาในที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันอยูเ ปนหมูๆ ไมรับปลา
เนื้อ ไมดื่มสุราเมรัย น้ําสาหมัก บุคคลผูนั้นเปนผูรับภิกษาในเรือนหลังเดียว
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเพียงคําเดียวบาง เปนผูรับภิกษาในเรือนสองหลัง
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวสองคําบาง ฯลฯ เปนผูรับภิกษาในเรือนเจ็ดหลัง
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเจ็ดคําบาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขาจัด
ไวให ๑ ที่บาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขาจัดไวให ๒ ที่บาง ฯลฯ
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยภิกษาอันเขาจัดไวให ๗ ที่บาง ยอมบริโภคอาหารวัน
ละ ๑ ครั้งบาง ยอมบริโภคอาหารสองวันตอครั้งบาง ฯลฯ ยอมบริโภคอาหาร
เจ็ดวันตอครั้งบาง เปนผูขวนขวายประกอบในการบริโภคอาหารโดยปริยาย กึ่ง
เดือนตอครั้งบาง เห็นปานนี้อยู ดวยประการฉะนี้ บุคคลผูนนั้ เปนผูมผี ักเปน
ภักษาบาง เปนผูมีขาวฟางเปนภักษาบาง เปนผูมีลูกเดือยเปนภักษาบาง เปนผูมี
เศษหนังเปนภักษาบาง เปนผูมียางไมเปนภักษาบาง เปนผูมีปลายขาวเปนภักษาบาง
เปนผูมีขาวตังเปนภักษาบาง เปนผูมีน้ําขาวเปนภักษาบาง เปนผูมีหญาเปน
ภักษาบาง เปนผูมีโคมัยเปนภักษาบาง ยังอัตภาพใหเปนไปดวยมูลผลาหารในปา
มีปกติบริโภคผลไมที่หลนแลว บุคคลผูนั้นยอมครองผาปานบาง ยอมครองผาเจือ
ปานบาง ยอมครองผาที่เขาทิง้ จากซากศพบาง ยอมครองผาบังสุกุลบาง ยอมครอง
ผาเปลือกไมบาง ยอมครองผาหนังเสือบาง ยอมครองผาหนังเสือผากลางบาง
ยอมครองผาคากรองบาง ยอมครองผาเปลือกไมกรองบาง ยอมครองผาผลไม
กรองบาง ยอมครองผากัมพลที่ทําดวยผมมนุษยบาง ยอมครองผากัมพลทีท่ าํ ดวย
หนังสัตวรายบาง ยอมครองผาที่ทําดวยปกนกเคาบาง เปนผูถ อนผมและหนวด
ขวนขวายประกอบในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนอยูโดยไมตองการที่นั่ง
บาง เปนผูนั่งกระโหยงประกอบความเพียรในการนั่งกระโหยงบาง เปนผูทําการ

ยืนและจงกรมเปนตนบนเหล็กแหลม สําเร็จการนอนบนเหล็กแหลมนั้นบาง เปนผู
ขวนขวายประกอบความเพียรในการลงน้ําลอยบาปมีเวลาเย็นเปนครั้งที่ ๓ อยูบาง
เปนผูขวนขวายประกอบในการยังกายใหรอนทั่ว และใหรอนรอบ มีประการมิใช
นอยเห็นปานนี้ ดวยประการฉะนี้อยู บุคคลอยางนี้ชื่อวา ยังตนใหเดือดรอน และ
ขวนขวายประกอบในสิ่งที่ทําตนใหเดือดรอน
บุคคลทําผูอื่นใหเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ยังผูอ ื่นให
เดือดรอน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาแกะ ฆาสุกร ฆาเนื้อ ฆานก เปน
พราน เปนชาวประมง เปนโจร เปนโจรผูฆาคน เปนคนฆาโค เปนผูรักษา
เรือนจํา ก็หรือวาบุคคลบางพวกแมเหลาอื่น ผูมีการงานอันทารุณ บุคคล
อยางนี้ชื่อวา ทําใหผูอื่นเดือดรอน ขวนขวายประกอบสิ่งที่ยงั ใหผูอื่นเดือดรอน
บุคคลทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ยงั ตนให
เดือดรอน ทําผูอ ื่นใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งทีท่ ําผูอื่นให
เดือดรอน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนกษัตริยผูพระราชาไดรับมุรธาภิเษกแลว
หรือเปนพราหมณมหาศาล บุคคลนั้นใหสรางสันถาคารใหมสําหรับพระนคร
ดานทิศบูรพา ปลงผมและหนวด นุงหมหนังเสือพรอมทั้งเล็บ ทากายดวยเนย
ใสและน้ํามัน เกาหลังดวยเขาเนื้อ เขาไปสูสันถาคารพรอมมเหสีและพราหมณ
ปุโรหิต ผูนั้นยอมสําเร็จการนอนในที่นั้น บนพื้นดินปราศจากเครื่องลาด
ซึ่งบุคคลเขาไปฉาบทาดวยของเขียว พระราชายอมยังอัตภาพใหเปนไปดวย
น้ํานมในถันขางหนึ่งของแมโคนั้น ซึ่งมีลูกเชนกับแม [คือแมขาวลูกก็ขาว แม
แดงลูกก็แดง] มเหสียอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในถันที่สองนั้น
พราหมณปุโรหิตยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมในถันทีส่ ามนั้น ยอมบูชา
ไฟดวยน้ํานมในถันที่สี่นั้น ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยน้ํานมที่เหลือ
พระราชานั้นกลาวแลวอยางนีว้ า พวกทานจงฆาโคตัวผูประมาณเทานีเ้ พื่อบูชา
ยัญ จงฆาลูกโคตัวผูประมาณเทานี้ ตัวเมียประมาณเทานี้เพื่อบูชายัญ จงฆา
แพะประมาณเทานี้ จงฆาแกะประมาณเทานีเ้ พื่อบูชายัญ จงฆามาประมาณเทานี้
เพื่อบูชายัญ จงตัดไมประมาณเทานีเ้ พื่อปลูกโรงพิธี จงเกี่ยวแฝกประมาณเทานี้
เพื่อประโยชนแกการทําเครื่องแวดลอม แมคนเหลาใดเปนทาส เปนคนใช หรือ
เปนกรรมกรของพระราชานั้น แมคนเหลานั้นก็ถูกอาชญาคุกคามแลว ถูกภัย
คุกคามแลว มีหนาชุมดวยน้ําตารองไหอยู ยอมตองทําการงานรอบขางทั้งหลาย
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิ่งที่ทาํ ตน
ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และขวนขวายประกอบสิง่ ที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน

บุคคลที่ไมทําตนใหเดือดรอน และไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทํา
ตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน และไมขวนขวายประกอบสิ่ง
ที่ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน
บุคคลนั้น ไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอนื่ ใหเดือดรอน ไมมีตัณหา
ดับกิเลสไดแลว เปนผูเยือกเย็น เสวยความสุข มีตนอันประเสริฐอยูในทิฏฐ*ธรรม พระตถาคตทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ พระองคเปนผูไกลจากกิเลส ตรัสรู
เองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูโลก เปน
สารถีฝกบุรุษไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนครูของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนพระ
พุทธเจา เปนผูม ีโชค พระองคทรงทําใหแจงซึ่งโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก สมณพราหมณ ประชาพรอมทั้งเทวดาและมนุษย เพราะ
รูยิ่งดวยพระองคเองแลวทรงประกาศ พระองคทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คหบดีหรือบุตรแหงคหบดี หรือผูที่เกิดเฉพาะแลวใน
ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ผูนั้น ครั้นฟงธรรมแลว ยอมได
ความเลื่อมใสในพระตถาคต เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซึ่งความเลื่อมใส
นั้น ยอมพิจารณาเห็นอยางนีว้ า ฆราวาสคับแคบ เปนทางแหงธุลี บรรพชา
มีโอกาสดียิ่ง การที่เราอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์โดย
สวนเดียว เชนกับสังขที่ขัดดีแลวเปนของทําไดยาก ถากระไรแลว เราพึงปลง
ผมและหนวด นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตผูไมมีเรือนดังนี้
โดยสมัยอื่นเขาละกองแหงโภคะนอยหรือมาก ละเครือญาตินอยหรือมาก ปลง
ผมและหนวด นุงหมผากาสาวะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตผูไมมีเรือน
ผูนั้นเปนผูบวชแลวอยางนี้ ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละปาณา
ติบาต เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต วางทอนไม วางศัสตรา มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกปวงสัตวอยู ละการลัก
ทรัพย เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู ละกรรมเปนขาศึกแก
พรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย มีความประพฤติหางไกลจากกรรมอันเปนขาศึก
แกพรหมจรรย เวนขาดจากเมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน ละการพูดเท็จ
เวนจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตยเปนนิจ มีถอยคํามั่นคง ไม
พูดพลอย ไมพูดลวงโลก ละคําพูดสอเสียด ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคน
หมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกัน
แลวบาง ชอบความพรอมเพรียงกัน ยินดีใหความพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินใน

หมูคนที่พรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ
เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู เปนที่ตั้งแหงความรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ ละคําเพอเจอ เวนขาด
จากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม
พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กาํ หนดประกอบดวยประโยชน
โดยการอันควร ผูนั้นเปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม เปน
ผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการ
ฟอนรําขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกตอพระศาสนา
เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนที่ตงั้ แหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่ง
ที่นอนสูงและใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญญา*หารดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาด
จากการรับทาสีและทาสา เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับ
ไกและสุกร เวนขาดจากการรับชาง มา ลา เวนขาดจากการรับไรนา และ
ที่ดิน เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อการ
ขาย เวนขาดจากการโกงดวยเครื่องตวงเครื่องวัด เวนขาดจากการคดโกงโดยการ
รับสินบน โดยการหลอกลวง โดยการทําของเทียมของปลอม เวนขาดจากการ
ตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการกรรโชก เธอเปนผูยินดี
ดวยจีวรสําหรับบริหารกาย ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง เธอยอมถือ
เอาเพียงบริขาร ๘ เทานั้นแลว หลีกไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไป นกซึ่งมี
ปก มีภาระเพียงปกของตนอยางเดียวเทานั้น ยอมบินไปตามทิศที่ตนประสงค
จะไป ชื่อแมฉนั ใด เธอก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ยอมยินดีดวยจีวรสําหรับบริหาร
กาย ดวยบิณฑบาตสําหรับบริหารทอง ยอมถือเอาเพียงบริขารเทานั้นแลวหลีก
ไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไป เธอประกอบแลวดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้ยอม
เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันหาโทษมิไดในภายใน เธอเห็นรูปดวยตา ไมเปนผูถือเอา
ซึ่งนิมิต ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือจักษุนี้อยู
เพราะการไมสํารวมอินทรียคอื จักษุใดเปนเหตุ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือ
จักษุนั้น ยอมรักษาอินทรียคือจักษุ ยอมถึงความสํารวมในอินทรียคือจักษุ
ฟงเสียงดวยหู ฯลฯ สูดกลิ่นดวยจมูก ฯลฯ ลิม้ รสดวยลิ้น ฯลฯ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย ฯลฯ รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมเปนผูถ ือเอาซึ่งนิมิต
ไมเปนผูถือเอาซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมทัง้ หลายอันลามก คือ อภิชฌา
และโทมนัส พึงซานไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย คือใจนี้อยูเพราะการไม

สํารวมอินทรีย คือใจใด ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรียคือใจนั้น ยอมรักษา
อินทรียคือใจนัน้ ยอมถึงความสํารวมในอินทรียคือใจนั้น เธอประกอบแลว
ดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้ ยอมเสวยเฉพาะซึ่งความสุขอันสรรพกิเลสรั่ว
รดไมได เธอยอมทําความรูทวั่ พรอมในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทํา
ความรูทั่วพรอมในการแลไปขางหนา และเหลียวไปขางๆ ยอมทําความรูทั่ว
พรอมในการคูเขา เหยียดออก ยอมทําความรูท ั่วพรอมในการทรงสังฆาฏิบาตร
และจีวร ยอมทําความรูทั่วพรอมในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ยอมทําความรู
ทั่วพรอมในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทําความรูทั่วพรอมในการเดินไป ใน
การยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด ในการนิ่งๆ เธอ
ประกอบดวยศีลขันธอันประเสริฐนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐนี้
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐนี้ และประกอบดวยความสันโดษอัน
ประเสริฐนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด เชน ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา
ถ้ําในเขา ปาชา ปาดง กลางแจง กองฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตภาย
หลังภัตร นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น เธอละอภิชฌาใน
โลกเสียได มีจติ ปราศจากอภิชฌาอยู ยังจิตใหผองใสจากอภิชฌา ละความ
ขัดเคือง คือ พยาบาทแลว มีจติ ไมเบียดเบียน มีความอนุเคราะหดวยประโยชน
เกื้อกูลแกสรรพสัตวอยู ยังจิตใหผองใสจากความขัดเคือง คือ พยาบาท
ละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะอยู มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ มี
สัมปชัญญะ ยังจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจกุกกุจจะ เปนผูมีจิตไมฟงุ
ซานอยู ผูมีจิตสงบระงับในภายใน ยังจิตใหผองใสจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละ
วิจิกิจฉา มีวิจกิ ิจฉาอันขามไดแลว ไมมีการกลาววาอยางไรในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยู ยังจิตใหผองใสจากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณหาเหลานั้นไดแลว สงัดจาก
กามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร
มีปติ และสุข อันเกิดแตวิเวก สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะความสงบแหง
วิตกและวิจาร เขาทุติยฌานอันยังจิตใจใหผองใส เปนธรรมเอกผุดขึน้ ภายใน
ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะ
เบื่อหนายปติ เปนผูมีจิตเปนอุเบกขาอยู มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยกาย
เขาตติยฌาน มีนัยอันพระอริยะทั้งหลายกลาววา เปนผูมีจิตเปนอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุขดังนี้ สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะละสุขและทุกขได เพราะความดับ
ไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกอนเทียว เขาจตุตถฌาน ไมมีสุข ไมมีทุกข
มีสติบริสุทธิ์เกิดแตอุเบกขาสําเร็จอิริยาบถอยู เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์
ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน
ตั้งมั่นแลวถึงความไมหวั่นไหวแลวดังนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุส

สติญาณ เธอยอมระลึกชาติทเี่ คยเกิดในกอนไดเปนอันมาก นี้คืออยางไร คือ
หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบ
ชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัลปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏะกัลปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏะกัลปเปนอันมากบางวา ในภพนั้น เราชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีวรรณะอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น มี
กําหนดอายุเพียงนั้น ครั้นเขาจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ
นั้นก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นเขาจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอม
ระลึกถึงชาติที่เคยเกิดในกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส
ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกเิ ลส ปราศจาก
อุปกิเลสเปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยางนี้
เธอยอมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังเกิดอยูเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุแหงมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมู
มนุษยผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว
เหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมทิฏฐิ ยึดถือเอาการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมือ่ ตายไป เขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังเกิด เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์
ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส เปนธรรมชาติออน ควรแกการงาน
ตั้งมั่นถึงความไมหวั่นไหวแลว อยางนี้ เธอยอมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิด
อาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูอยาง
นี้เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมือ่ จิตหลุดพนแลวก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยาง
นี้มิไดมีบุคคลอยางนี้ชื่อวาไมทําตนใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบสิ่งทีท่ ําตน
ใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมขวนขวายประกอบสิ่งที่ทําผูอื่นให

เดือดรอน บุคคลผูไมทําตนเดือดรอน ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนผูไมมี
ตัณหา เปนผูมีกิเลสอันดับแลว เปนผูเย็นแลว ยอมเปนผูเสวยความสุข มีตน
อันประเสริฐ สําเร็จอิริยาบถอยู ในทิฏฐธรรม
[๑๓๖] บุคคลมีราคะ เปนไฉน
บุคคลใดละราคะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีราคะ
บุคคลมีโทสะ เปนไฉน
บุคคลใดละโทสะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโทสะ
บุคคลมีโมหะ เปนไฉน
บุคคลใดละโมหะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีโมหะ
บุคคลมีมานะ เปนไฉน
บุคคลใดละมานะยังไมได บุคคลนี้เรียกวา ผูมีมานะ
[๑๓๗] บุคคลผูไดเจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาที่เห็น
แจงในธรรม กลาวคืออธิปญญา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวย
อรูป แตไมไดโลกุตรมรรค หรือโลกุตรผล บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูได
เจโตสมถะในภายใน แตไมไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคือ อธิปญญา
บุคคลผูไดปญญาเห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญญา แตไม
ไดเจโตสมถะเปนภายใน เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดโลกุตตรมรรคหรือโลกุตตรผล แต
ไมไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคตดวยอรูป บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปน
เปนผูไดปญญาที่เห็นแจงในธรรมกลาวคืออธิปญญา แตไมไดเจโตสมถะเปน
ภายใน
บุคคลผูไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไดอธิปญญาธัมมวิปสสนา
ดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคต
ดวยอรูป เปนผูไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปน
ผูไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคืออธิปญ
 ญา
ดวย
บุคคลผูไมไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไมไดปญญาที่เห็นแจง
ในธรรมกลาวคืออธิปญญาดวย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูไดสมาบัติที่สหรคตดวยรูป หรือสหรคต
ดวยอรูป ไมเปนผูไดโลกุตตรมรรค หรือโลกุตตรผล บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปน
ผูไมไดเจโตสมถะเปนภายในดวย ไมไดปญญาที่เห็นแจงในธรรม กลาวคือ

อธิปญญาดวย
[๑๓๘] บุคคลไปตามกระแส เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเสพกาม ยอมกระทํากรรมอันลามก
นี้เรียกวา บุคคลไปตามกระแส
บุคคลไปทวนกระแส เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเสพกามและไมกระทํากรรมอันลามก บุคคล
นั้นถึงจะมีทุกข มีโทมนัส มีหนาชุมดวยน้ํา รองไหอยู ก็ยังประพฤติ
พรหมจรรยบริบูรณบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวาบุคคลไปทวนกระแส
บุคคลผูตั้งตัวไดแลว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดผุดขึ้น เพราะความสิ้นไปแหง
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไมกลับมาจากโลกนั้นเปน
ธรรมดา นี้เรียกวา บุคคลตั้งตัวไดแลว
บุคคลขามถึงฝงยืนอยูบนบก เปนพราหมณ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ กระทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะ
รูยิ่งดวยตนเอง สําเร็จอิริยาบถอยูในทิฏฐธรรม นี้เรียกวา บุคคลขามถึงฝง
ยืนอยูบนบก เปนพราหมณ
[๑๓๙] บุคคลผูมีสุตะนอย และไมไดประโยชนเพราะสุตะ
เปนไฉน
สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีนอย บุคคลนั้นไมรู
อรรถ ไมรูธรรมแหงสุตะอันนอยนั้น ไมเปนผูป ฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
บุคคลอยางนี้ชื่อวา เปนผูมีสุตะนอย ไมไดประโยชนเพราะสุตะนั้น
บุคคลผูมีสุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน
สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มีนอย บุคคลนั้นรูอรรถ
รูธรรม ของสุตะนอยนั้น เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้
ชื่อวา เปนผูมสี ุตะนอย แตไดประโยชนเพราะสุตะ
บุคคลผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน
สุตะ คือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้น
ไมรูอรรถ ไมรูธรรมของสุตะมากนั้น ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคล
อยางนี้ชื่อวา เปนผูมีสุตะมาก แตไมไดประโยชนเพราะสุตะ

บุคคลผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ เปนไฉน
สุตะคือสูตร เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก
อัพภูตธรรม เวทัลละ ของบุคคลบางคนในโลกนี้มาก บุคคลนั้นรูอรรถรูธรรม
ของสุตะอันมากนั้น เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลอยางนี้ชื่อวา
เปนผูมีสุตะมาก และไดประโยชนเพราะสุตะ
[๑๔๐] บุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชื่อวาเปนพระโสดาบันเพราะความสิ้นไปแหง
สัญโญชน ๓ มีอันไมตกไปในอบายภูมิ เปนผูเ ที่ยง เปนผูจักตรัสรูในเบื้อง
หนา นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะไมหวั่นไหว
บุคคลผูเปนสมณะบัวหลวง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ชื่อวา เปนพระสกทาคามี เพราะความสิ้นไป
แหงสัญโญชน ๓ เพราะทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลง จะมาสูโลก
นี้อีกเพียงครั้งเดียวเทานัน้ ก็จกั ทําที่สุดแหงทุกขได นี้เรียกวา บุคคลผูเปน
สมณะบัวหลวง
บุคคลผูเปนสมณะบัวขาว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดผุดขึ้น เพราะความสิ้นไปแหง
โอรัมภาคิยสัญโญชน ๕ และปรินิพพานในเทวโลกนั้น มีอันไมกลับมาจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะบัวขาว
บุคคลผูเปนสมณะสุขมุ าลในหมูสมณะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ รูยิ่งดวยตนเองแลว กระทําใหแจงแลว เขาถึง
แลวซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายแลว สําเร็จอิริยาบถอยู ในทิฏฐธรรมเทียว นี้ เรียกวา บุคคลผูเปนสมณะ
สุขุมาลในหมูสมณะ
จตุกกนิทเทส จบ
ปญจกนิทเทส
[บุคคล ๕ จําพวก]
[๑๔๑] บรรดาบุคคลที่ไดแสดงไวแลวนั้นๆ บุคคลนี้ใดตองอาบัติดวย
เดือดรอนดวย ทั้งไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปน
ที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกบคุ คลนั้นเหลานัน้
บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลที่ ๑- ๕ พึงวากลาวอยางนี้วา อาสวะทั้งหลายเกิดแตการ
ตองอาบัติ ยอมมีแกทานแล อาสวะทั้งหลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมเจริญ
ยิ่งแกทาน ทางดีที่สุด ขอทานผูมีอายุ จงละอาสวะทั้งหลายที่เกิดแตการตองอาบัติ
จงบรรเทาอาสวะทั้งหลายอันเกิดแตความเดือดรอน จงยังจิตและปญญาใหเจริญ

ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้
บุคคลนี้ใด ตองอาบัติ แตไมเดือดรอน ทั้งไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
เจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก
ที่เกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้นเหลานั้น บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลที่ ๕ พึงกลาวอยางนี้วา
อาสวะทั้งหลายเกิดแตการตองอาบัติ ยอมมีแกทานแลว อาสวะทั้งหลายเกิดแต
ความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีที่สุด ขอทานผูมีอายุ จงละ
อาสวะทั้งหลาย ซึ่งเกิดแตการตองอาบัติ จงยังจิตและปญญาใหเจริญ ดวย
อาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้
@๑. บุคคลที่ ๕ หมายเอาพระขีณาสพ
บุคคลนี้ใด ไมตองอาบัติแตมีความเดือดรอน ทั้งไมรูชัดตามความ
เปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรม
อันลามก ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นเปนผูอันบุคคลที่ ๕ พึงวากลาว
อยางนี้วา อาสวะทั้งหลายเกิดแตการตองอาบัติ ยอมไมมีแกทานแล อาสวะ
ทั้งหลายเกิดแตความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางที่ดีที่สุด ทานผูม ีอายุ
จงบรรเทาอาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดแตความเดือดรอน จงยังจิตและปญญาใหเจริญ
ดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเสมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้
บุคคลนี้ใดไมตองอาบัติ ไมมีความเดือดรอน ทั้งไมรูตามความเปนจริง
ซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปโดยไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก
ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้น บุคคลนั้นเปนผูอนั บุคคลที่ ๕ พึงกลาวอยางนี้วา
อาสวะทั้งหลายซึ่งเกิดแตความตองอาบัติยอมไมมีแกทานแล อาสวะซึ่งเกิดแต
ความเดือดรอน ยอมไมเจริญยิ่งแกทาน ทางดีที่สุด ขอทานผูมีอายุ จงยังจิต
และปญญาใหเจริญดวยอาการอยางนี้ ทานจักเปนผูเ สมอดวยบุคคลที่ ๕ นี้
บุคคล ๔ จําพวกเหลานี้ อันบุคคลที่ ๕ นี้ กลาวสอนอยูอ ยางนี้
พร่ําสอนอยูอยางนี้ ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะโดยลําดับ
[๑๔๒] บุคคลใหแลวดูหมิ่น เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร แกบุคคลใด แลวพูดแกบุคคลนั้นวา คนนี้ไดแตรับของที่เขาให
ดังนี้ชื่อวา ใหแลวดูหมิ่นบุคคลนั้น บุคคลอยางนี้ชื่อวาใหแลวดูหมิ่น
บุคคลดูหมิ่นดวยการอยูรวม เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนยอมอยูรวมกับดวยบุคคลใด สิ้น ๒ ป
หรือ ๓ ป ยอมดูหมิ่นบุคคลนั้นดวยการอยูรวม บุคคลอยางนี้ชื่อวาดูหมิ่นดวย
การอยูรวม
บุคคลผูเชื่องาย เปนไฉน

บุคคลบางคนในโลกนี้ เมือ่ เขาสรรเสริญหรือติเตียนผูอื่น ยอมเชื่อทันที
บุคคลอยางนี้ชื่อวา ผูเชื่องาย
บุคคลโลเล เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธาไมจริงจัง มีความภักดีไมจริงจัง
มีความรักไมจริงจัง มีความเลือ่ มใสไมจริงจัง บุคคลอยางนี้ชื่อวาโลเล
บุคคลผูโงงมงาย เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูกุศลธรรม อกุศลธรรม ยอมไมรู
สาวัชชธรรม อนวัชชธรรม ยอมไมรูหีนธรรม ปณีตธรรม ยอมไมรูธรรมทีม่ ี
สวนเปรียบดวยของดําของขาว บุคคลอยางนี้ชื่อวาผูโงงมงาย
บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวก
เปนไฉน
[๑๔๓] นักรบอาชีพ ๕ จําพวก
นักรบบางคนในโลกนี้ พอเห็นปลายธุลีเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด
ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคน แมเห็นปานนี้ ยอมมี
ในโลกนี้ นี้เปนนักรบจําพวกที่ ๑ ที่มีปรากฏอยูในโลก
นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอกี คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ เห็นปลายธุลี
แลวยังอดทนได แตวาพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น
ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปน
นักรบอาชีพจําพวกที่สอง ที่มีปรากฏอยูในโลก
นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอกี คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ เห็นปลายธุลี
ยังอดทนได เห็นปลายธงยังอดทนได แตพอไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกเทานั้น
ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ นักรบอาชีพบางคน
แมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ ที่มีปรากฏอยูในโลก
นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอกี คือนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้เห็นปลายธุลี
ยังอดทนได เห็นปลายธงยังอดทนได ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกยังอดทนได
แตพอถูกอาวุธแมแตเล็กนอย ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย นักรบอาชีพบางคน
แมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ ที่มีปรากฏอยูในโลก
นักรบอาชีพอื่นยังมีอยูอกี คือนักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ เห็นปลายธุลี
เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธก็อดทนได นักรบนั้นชนะ
สงครามนั้นแลว ไดชื่อวา ผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมครอบครองความ
เปนยอดสงครามนั้นนั่นแลไวได นักรบอาชีพบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้
นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ ที่มีปรากฏอยูในโลก
นักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในโลก

[๑๔๔] บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยู
ในหมูภิกษุฉันนั้นเหมือนกัน
ภิกษุ ๕ จําพวก เปนไฉน
ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ พอเห็นปลายธุลเี ทานั้น ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก
ยอมหยุด ยอมดํารงอยูไมได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความ
เปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาเวียนมาเพือ่ ความเปนคนเลว
ถามวา ปลายธุลีของภิกษุนั้น เปนอยางไร? คือภิกษุในศาสนานี้ ไดยินขาววา
ในบานหรือในนิคมชื่อโนน มีสตรีหรือกุมารีรูปงามนารักนาเลื่อมใส ประกอบ
พรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิง่ ภิกษุนั้นครั้นไดยินขาวนั้นแลว ยอม
จมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูไ ด ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได
แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพื่อความ
เปนคนเลว นี้ชอื่ วา ปลายธุลีของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น พอเห็นปลายธุลี
เหลานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบ แมฉันใด
ภิกษุนี้ก็อุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคล
เปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลายธุลี
ยังอดทนได แตพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด
ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลใน
สิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว ปลายธง
ของภิกษุนั้น เปนอยางไร? คือภิกษุในศาสนานี้ไมเพียงแตไดยินขาวเลาลือวา
ในบานหรือในนิคมชื่อโนน มีสตรีหรือกุมารี รูปงามนาดูนาเลื่อมใส ประกอบ
พรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิง่ ดังนี้ แตเธอไดเห็นสตรีหรือกุมารี
รูปงามนาดูนาเลื่อมใส ประกอบพรอมดวยผิวพรรณและทรวดทรงอันงามยิง่ ดวย
ตนเอง ครั้นเธอเห็นเขาแลวยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ไมดํารงอยูไ ด
ไมอาจสืบตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ
บอกลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นีช้ ื่อวา ปลายธงของภิกษุนั้น
นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลยี ังอดทนได แตพอเห็นปลายธงเทานั้น ยอมชะงัก
ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูรบได แมฉันใด ภิกษุนี้ ก็มีอุปไมย
ฉันนั้น บุคคลบางคนเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ
จําพวกที่ ๒ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลายธุลี
เห็นปลายธง ยังอดกลั้นได แตวาพอไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกเทานั้น ยอมจม
อยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูไ ด ยอมไมอาจเพื่อสืบตอพรหมจรรย

ได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขาแลวเวียนมาเพื่อ
ความเปนคนเลว การไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้น เปนอยางไร?
คือมาตุคามในโลกนี้ เขาไปหาภิกษุผูอยูในปาอยูโคนไม หรืออยูเรือนวางเปลา
แลว ยอมยิ้ม ยอมทักทาย ยอมซิกซี้ ยอมยั่วเยา เธอถูกมาตุคามยิ้มยั่ว ทักทาย
ซิกซี้ ยั่วเยาอยู ยอมจมอยูในมิจฉาวิตก ยอมหยุด ยอมไมดํารงอยูได ยอมไมอาจ
สือตอพรหมจรรยได แสดงความเปนผูทุรพลในสิกขาออกใหปรากฏ บอกลาสิกขา
เวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นี้ชื่อวา การไดยินเสียงพลนิกายอึกทึกของภิกษุนั้น
นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลเี ห็นปลายธง ยอมอดทนได แตพอไดยินเสียงดัง
เทานั้น ยอมชะงัก ยอมหยุด ยอมไมตั้งมั่น ยอมไมอาจเขาสูร บ แมฉันใด
ภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลกนี้ บุคคล
เปรียบดวยนักรบอาชีพคนที่ ๓ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลายธุลี
เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ยอมอดกลั้นได แตเมื่อถูกอาวุธเล็กนอย
ยอมเดือดรอน ยอมกระสับกระสาย การถูกอาวุธเล็กนอยของภิกษุนั้นเปน
อยางไร? คือมาตุคามในโลกนี้ เขาไปหาภิกษุผูอยูในปา อยูโคนไม อยูเรือน
วางเปลา ยอมนั่งใกลชิด ยอมนอนใกลชิด ยอมกอดรัดภิกษุนนั้ ถูกมาตุคาม
นั่งใกลชิด นอนใกลชิด กอดรัด ก็ไมลาสิกขา ไมแสดงความเปนผูทุรพล ยอม
เสพเมถุนธรรม นี้ชื่อวา การถูกอาวุธเล็กนอยของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น
เห็นปลายธุลี เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ยอมอดทนไวได แต
วายอมเดือดรอน ยอมระส่ําระสายในเมื่อถูกอาวุธเล็กนอย แมฉันใด ภิกษุนี้
ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้ ยอมมีในโลก บุคคลเปรียบดวย
นักรบอาชีพคนที่ ๔ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
ภิกษุจําพวกอื่นยังมีอยูอีก คือภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เห็นปลายธุลี
เห็นปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย ยอมอดทนได
บุคคลนั้นชนะสงครามนั้นแลว ชื่อวาผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมบรรลุ
ความมีชัยในสงครามนั้นนั่นแล การไดชัยชนะสงครามของภิกษุนั้น เปนอยางไร?
คือมาตุคามบางคนในโลกนี้ เขาไปหาภิกษุผูอยูปา อยูโคนไม อยูเรือนวางเปลา
แลวยอมนั่งใกลชิด ยอมนอนใกลชิด กอดรัดภิกษุนั้น ถูกมาตุคามนั่งใกลชดิ
นอนใกลชิด กอดรัด ก็ปลดเปลื้องเอาตัวรอด แลวหลีกไปตามปรารถนา ภิกษุนั้น
ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด เชนปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ปาดง
กลางแจง กองฟาง เธอไปอยูในปา โคนตนไม หรือเรือนวางเปลา นั่งคู
บัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลก มีจิต
ปราศจากอภิชฌา สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใสจากอภิชฌา ละความ

ขัดเคืองคือพยาบาทแลว มีจิตไมเบียดเบียน มีความอนุเคราะหดวยประโยชน
เกื้อกูลแกสรรพสัตว สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใสจากความขัดเคือง
คือพยาบาทละถีนมิทธะ เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีสัญญาในแสงสวาง มีสติ
มีสัมปชัญญะ สําเร็จอิริยาบถอยู ยังจิตใหผองใสจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ
เปนผูไมฟุงซาน มีจิตเขาไปสงบระงับในภายใน ยังจิตใหผองใสจากอุทธัจจ*กุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา เปนผูขา มพนจากวิจิกิจฉา ไมเปนผูมกี ารกลาววาอยางไร
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ยังจิตใหผองใสจากวิจกิ ิจฉา ภิกษุนั้นละนิวรณเหลานี้
อันเปนอุปกิเลสแหงใจ อันทําปญญาใหทุรพลเสียไดแลว สงัดจากกามทั้งหลาย
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก วิจาร มีปติ และมีสุขเกิด
แตวิเวก สําเร็จอิริยาบถอยู เพราะความสงบแหงวิตกวิจาร เขาถึงทุติยฌาณ
ตติยฌาน จตุตถฌาน สําเร็จอิริยาบถอยู ภิกษุนั้นครั้นจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์
ผุดผอง ไมมีกิเลสดุจเนิน ปราศจากอุปกิเลสเปนธรรมชาติออนควรแกการงาน
ตั้งมั่นแลว ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยางนี้ ยอมยังจิตใหนอ มไปในฌาน
เปนเครื่องสิ้นไปแหงอาสวะทัง้ หลาย เธอยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูตามความเปนจริงวา
เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดขึ้นแหงอาสวะ นี้ความดับไปแหงอาสวะ นี้ขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมือ่ จิตหลุดพน
แลว ความรูวา หลุดพนแลว ยอมมี ยอมรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
ไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทาํ เสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
ไมมี นี้คือการไดชัยชนะในสงครามของภิกษุนั้น นักรบอาชีพนั้น เห็นปลายธุลี
ปลายธง ไดยินเสียงพลนิกายอึกทึก ถูกอาวุธเล็กนอย ยอมอดทนได บุคคลนั้น
ชนะสงครามแลว ชื่อวา ผูมีสงครามอันชนะวิเศษแลว ยอมบรรลุความมีชัยใน
สงครามนั้นนั่นแล แมฉันใดภิกษุนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น บุคคลบางคนแมเห็นปานนี้
ยอมมีในโลกนี้ บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพที่ ๕ นี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
บุคคลเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกเหลานี้ มีปรากฏอยูในหมูภิกษุ
[๑๔๕] บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก
เปนไฉน
ภิกษุเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะเปนผูเขลา เปนผูง มงาย
ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความอยากไดเขาครอบงํา จึงถือ
บิณฑบาตเปนวัตร
ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะเปนบา เพราะมีจิตฟุงซาน
ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะคิดวาองคแหงภิกษุ ผูถือบิณฑบาต

เปนวัตรนี้ เปนขอที่พระพุทธเจา พระสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความ
ปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความ
ขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้
อยางเดียว
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใดถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัย
ความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัย
ความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวย ขอปฏิบัติอันงามนี้
อยางเดียว ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุด เปนประมุข เปนผูสูงสุด
เปนผูประเสริฐกวาบรรดาภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ น้ํานมเกิด
จากแมโค นมสมเกิดจากน้ํานม เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน
กอนเนยใสเกิดจากเนยใส บรรดาเภสัช ๕ นั้น กอนเนยใส ชาวโลกกลาววาเลิศ
ชื่อแมฉันใด ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร นี้ใด เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร
เพราะอาศัยความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว
เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติ
อยางเดียว ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ภิกษุนี้ เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุข
เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐกวาภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้
เหลานี้ชื่อวา ภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวก
[๑๔๖] ภิกษุถือหามภัตรอันนํามาถวาย ตอภายหลังเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถือผาบังสุกุลเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุถือไตรจีวรเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยู
โคนไมเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถือการ
นั่งเปนวัตร ๕ จําพวก ภิกษุถืออยูในเสนาสนะที่ทานจัดไวเปนวัตร ๕ จําพวก
ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก เปนไฉน
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก
เปนไฉน
ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะความเปนผูเขลา เพราะความเปนผู
งมงาย
ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถือการอยู
ปาชาเปนวัตร
ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน
ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะคิดวา การอยูปาชาเปนวัตรนี้
เปนขอที่พระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ

อีกอยางหนึ่ง ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร เพราะอาศัยความปรารถนา
นอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัยความขัดเกลา
กิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้อยางเดียว
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใดถือการอยูป าชาเปนวัตร เพราะอาศัย
ความปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัย
ความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้
อยางเดียว ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุข เปนผูสูงสุด และเปน
ผูประเสริฐกวาภิกษุผูถืออยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้ น้ํานมเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากน้ํานม เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน กอนเนยใส
เกิดจากเนยใส บรรดาเภสัชเหลานั้น กอนเนยใส ชาวโลกกลาววาเลิศ ชื่อแมฉันใด
ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตรนี้ใด เปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เพราะอาศัยความ
ปรารถนานอยอยางเดียว เพราะอาศัยความสันโดษอยางเดียว เพราะอาศัย
ความขัดเกลากิเลสอยางเดียว เพราะอาศัยความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามนี้
อยางเดียว ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ภิกษุนี้เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐ เปนประมุข
เปนผูสูงสุด เปนผูประเสริฐกวาภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร ๕ จําพวกเหลานี้
เหลานี้ชื่อวา ภิกษุถือการอยูปาชาเปนวัตร ๕ จําพวก
ปญจกนิทเทส จบ
ฉักกนิทเทส
[บุคคล ๖ จําพวก]
[๑๔๗] บรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลนี้ใด ตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวย
ตนเอง ในธรรมทั้งหลาย ที่ไมไดสดับมาแลวในกาลกอน ทั้งบรรลุความเปน
สัพพัญูในธรรมนั้นดวย ทั้งถึงความชํานาญในธรรม เปนกําลังทั้งหลายดวย
บุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยพระสัพพัญุตญาณนั้น
บุคคลนี้ใด ตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไมได
สดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนสัพพัญูในธรรมนั้นดวย ทั้งมิได
ถึงความชํานาญในธรรมเปนกําลังทั้งหลายดวย บุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระ*ปจเจกพุทธเจา ดวยปจเจกโพธิญาณนั้น
บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไมได
สดับมาแลวในกาลกอน เปนผูท ําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว ทั้งบรรลุสาวก
บารมีดวย บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ดวยสาวกบารมีญาณนั้น
บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไมได
สดับมาแลวในกาลกอน เปนผูท ําที่สุดทุกขไดในทิฏฐธรรมเทียว แตไมบรรลุ

สาวกบารมี บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระอรหันต ที่เหลือ ดวยการกระทํา
ที่สุดแหงทุกขนั้น
บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไมได
สดับมาแลวในกาลกอน ทั้งมิไดกระทําที่สดุ ทุกขในทิฏฐธรรมเทียว เปนพระ*อนาคามี ไมมาแลวสูความเปนอยางนี้ บุคคลนั้น พึงเห็นวาเปน พระอนาคามี
ดวยการไมกลับมาสูความเปนอยางนี้นั้น
บุคคลนี้ใด มิไดตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเองในธรรมทั้งหลายที่ไมได
สดับมาแลวในกาลกอน ทั้งไมไดทําที่สุดทุกขในทิฏฐธรรมเทียว ยังมาสูความ
เปนอยางนี้ บุคคลเหลานั้น พึงเห็นวาเปน พระโสดาบัน พระสกทาคามี
ดวยการมาสูความเปนอยางนีน้ ั้น
ฉักกนิทเทส จบ
สัตตกนิทเทส
[บุคคล ๗ จําพวก]
[๑๔๘] บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูประกอบแลวดวยอกุศลธรรมอันดําโดย
สวนเดียว บุคคลอยางนี้ชื่อวา บุคคลจมแลวคราวเดียว ยอมจมอยูนั่นเอง
บุคคลโผลขึ้นแลว จมลงอีก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ยอมโผล
ขึ้นในกุศลธรรมคือหิริอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ยอมโผล
ขึ้นในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือปญญาอันดี สัทธา
ของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไปถายเดียว หิริของ
บุคคลนั้นไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไปถายเดียว โอตตัปปะของ
บุคคลนั้น ยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไปโดยถายเดียว วิริยะ
ของบุคคลนั้นยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไปถายเดียว ปญญา
ของบุคคลนั้น ยอมไมตั้งอยูได ยอมไมเจริญ ยอมเสื่อมไปถายเดียว บุคคล
อยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นแลว จมลงอีก
บุคคลโผลขึ้นแลว หยุดอยู เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ใน
กุศลธรรมคือหิริอันดี ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี
ในกุศลธรรมคือปญญาอันดี สัทธาของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู
หิริของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู โอตตัปปะของบุคคลนั้น ไมเสื่อม
ไมเจริญ คงตั้งอยู วิริยะของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู ปญญา
ของบุคคลนั้น ไมเสื่อม ไมเจริญ คงตั้งอยู บุคคลอยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นแลว

หยุดอยู
บุคคลโผลขึ้นแลว เหลียวมองดู เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ โผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ในกุศลธรรม
คือหิริอันดี ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี ใน
กุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคลนั้นเปนพระโสดาบัน เปนผูม ีอันไมตกไปใน
อบายภูมิเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง เปนผูม ีความตรัสรูเปนที่ในเบื้องหนา เพราะ
สัญโญชน ๓ สิ้นไปแลว บุคคลอยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นแลว เหลียวมองดู
บุคคลโผลขึ้นแลว วายขามไป เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ใน
กุศลธรรมคือหิริอันดี ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี
ในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคลนั้นชื่อวา เปนพระสกทาคามี เพราะสัญโญชน
๓ สิ้นไปแลว เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบางลง มาสูโลกนี้อีกเพียง
ครั้งเดียวเทานัน้ ยอมกระทําทีส่ ุดแหงทุกขได บุคคลอยางนี้ชอื่ วา โผลขึ้นแลว
วายขามไป
บุคคลโผลขึ้นแลวและวายไปถึงที่ตื้นพอหยั่งถึงแลว เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ใน
กุศลธรรมคือหิริอันดี ในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี
ในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคลนั้นเปนอุปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิย*สัญโญชน ๕ สิ้นไปแลว จะปรินิพพานในเทวโลกนั้น เปนผูม ีอันไมกลับมาจาก
เทวโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลอยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นแลวและวายไปถึงที่ตื้นพอ
หยั่งถึงแลว
บุคคลโผลขึ้นและวายขามไปถึงฝงแลว เปนพราหมณยืนอยู
บนบก เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือสัทธาอันดี ยอมโผล
ขึ้นในกุศลธรรมคือหิริอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือโอตตัปปะอันดี ยอมโผล
ขึ้นในกุศลธรรมคือวิริยะอันดี ยอมโผลขึ้นในกุศลธรรมคือปญญาอันดี บุคคล
นั้นรูยิ่งดวยตนเองแลว ทําใหแจงแลว เขาถึงแลวซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ
ชื่อวาหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิน้ ไปแลว สําเร็จอิริยาบถอยูใน
ทิฏฐธรรมเทียว บุคคลอยางนี้ชื่อวา โผลขึ้นและวายขามไปถึงฝงแลวเปน
พราหมณยืนอยูบนบก
[๑๔๙] บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
และอาสวะทั้งหลายของบุคคลนั้น สิ้นไปแลวเพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา

บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต
บุคคลผูเปนปญญาวิมุต บุคคลผูเปนกายสักขี บุคคลผูเปนทิฐิ*ปตตะ บุคคลผูเปนสัทธาวิมตุ บุคคลผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน? และ
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน
สัทธินทรียของบุคคลใด ผูป ฏิบัติเพื่อทําใหแจง โสดาปตติผลมีประมาณ
ยิ่ง อบรมอริยมรรค มีสัทธาเปนตัวนํา มีสัทธาเปนประธาน นี้เรียกวา บุคคล
ผูเปนสัทธานุสารี บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล ชื่อวาสัทธานุสารี
ผูตั้งอยูแลวในผล ชื่อวาสัทธาวิมุต ดวยประการดังนี้แล
สัตตกนิทเทส จบ
อัฏฐกนิทเทส
[บุคคล ๘ จําพวก]
[๑๕๐] บุคคลผูพรอมเพียงดวยมรรค ๔ ผูพรอมเพียงดวยผล ๔
เปนไฉน
บุคคลผูเปนพระโสดาบัน
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
บุคคลผูเปนพระสกทาคามี
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล
บุคคลผูเปนพระอนาคามี
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล
บุคคลผูเปนพระอรหันต
บุคคลผูปฏิบัติเพื่อเปนพระอรหันต
เหลานี้ชื่อวา บุคคลผูพรอมเพรียงดวยมรรค ๔ ผูพรอมเพรียงดวย
ผล ๔
อัฏฐกนิทเทส จบ
นวกนิทเทส
[บุคคล ๙ จําพวก]
[๑๕๑] บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรม
ทั้งหลายที่ตนมิไดเคยสดับมาแลวในกาลกอน บรรลุความเปนพระสัพพัญูใน
ธรรมนั้นๆ และบรรลุความเปนผูมีความชํานาญในธรรม เปนกําลังทั้งหลาย
นี้เรียกวา บุคคลผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
บุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยตนเอง ในธรรม

ทั้งหลายที่ตนมิไดเคยสดับมาแลวในกาลกอน แตมิไดบรรลุความเปนพระสัพพัญู
ในธรรมนั้น ทั้งไมถึงความเปนผูชํานาญในธรรมอันเปนกําลังทั้งหลาย นี้เรียกวา
บุคคลผูเปนพระปจเจกพุทธะ
บุคคลผูเปนอุภโตภาควิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
ทั้งอาสวะของผูนั้นก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา บุคคลผูเปน
อุภโตภาควิมุต
บุคคลผูเปนปญญาวิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ มิไดถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถ
อยู แตอาสวะของผูนั้นหมดสิน้ แลว เพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา บุคคล
ผูเปนปญญาวิมุต
บุคคลผูเปนกายสักขี เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกข ๘ ดวยกาย สําเร็จอิริยาบถอยู
ทั้งอาสวะบางอยางของผูนั้นก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวา
บุคคลผูเปนกายสักขี
บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว
ผูนั้นเห็นชัดดวยปญญา ดําเนินไปดวยดีแลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยาง
ของผูนั้น ก็หมดสิ้นแลวเพราะเห็นดวยปญญา นี้เรียกวาบุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต เปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข อนึ่งธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศ ผูนั้น
เห็นชัดดวยปญญา ดําเนินไปดวยดีแลวดวยปญญา อนึ่งอาสวะบางอยางของผูนั้น
ก็หมดสิ้นแลว เพราะเห็นดวยปญญา แตมิใชเหมือน บุคคลผูเปนทิฏฐิปตตะ
นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสัทธาวิมุต
บุคคลผูเปนธัมมานุสารี เปนไฉน
ปญญินทรีย ของบุคคลใดผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
มีประมาณยิ่ง บุคคลนั้นยอมอบรมอริยมรรคอันมีปญญาเปนตัวนํา มีปญญาเปน
ประธาน นี้เรียกวา บุคคลผูเปนธัมมานุสารี บุคคลผูปฏิบัติแลว เพื่อทําใหแจง
โสดาปตติผล ชื่อวาธัมมานุสารี บุคคลผูตั้งแลวอยูในผล ชื่อวาทิฏฐิปตตะ
บุคคลผูเปนสัทธานุสารี เปนไฉน
สัทธินทรีย ของบุคคลใดผูป ฏิบัติ เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล มี

ประมาณยิ่ง ยอมอบรมอริยมรรค มีสัทธาเปนตัวนํา มีสัทธาเปนประธาน
นี้เรียกวา บุคคลผูเปนสัทธานุสารี บุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
ชื่อวาสัทธานุสารี บุคคลผูตั้งอยูแลวในผล ชือ่ วาสัทธาวิมุต
นวกนิทเทส
ทสกนิทเทส
[บุคคล ๑๐ จําพวก]
[๑๕๒] ความสําเร็จในกามาวจรภูมินี้ของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก
เหลาไหน
ความสําเร็จในกามาวจรภูมินี้ ของพระอริยบุคคล ๕ จําพวก เหลานี้ คือ
พระอริยะประเภทสัตตักขัตตุปรมะ
พระอริยะประเภทโกลังโกละ
พระอริยะประเภทเอกพิชี
พระอริยะประเภทสกทาคามี
ผูสําเร็จเปนพระอรหันตในอัตภาพนี้
ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลวจึงสําเร็จของพระอริย*บุคคล ๕ จําพวก เหลาไหน
ความละอัตภาพในกามาวจรนี้ไปแลวจึงสําเร็จของพระอริยบุคคล ๕
จําพวกเหลานี้ คือ
พระอริยะประเภทอันตราปรินิพพายี
พระอริยะประเภทอุปหัจจปรินิพพายี
พระอริยะประเภทอสังขารปรินิพพายี
พระอริยะประเภทสสังขารปรินิพพายี
พระอริยะประเภทอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
ทสกนิทเทส จบ
การบัญญัติจําพวกบุคคลของบุคคลทั้งหลาย ยอมมีดวยบัญญัติเพียงเทานี้
ปุคคลปญญัติปกรณ ฉภาณวาร จบ
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