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[๑] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศลมูลหรือ?
หรือวาธรรมเหลาใดเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนกุศล.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
กุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปน
กุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวากุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวากุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
กุศลมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมลู อยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรือ?
หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีกุศลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
กุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูล
อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด

เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีกุศลมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
กุศลมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้ง
หมด เปนกุศล?
[๒] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวาอกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวาอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อกุศลมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมดเปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมดมีอกุศลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน

อกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอกุศลมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อกุศลมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอกุศล?
[๓] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด เปนอัพยากตมูล
หรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อัพยากตมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอัพยากฤต?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวาอัพยากต*มูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวาอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น

ทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอัพยากฤตเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากฤตเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อัพยากตมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอัพยากตมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต.
[๔] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนามเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนาม
เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด

เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวานามมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวานามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล
เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม?
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกัน โดยเปนนาม
มูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมดเปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูล
อาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล
เปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนนาม.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ?
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม.
[๕] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีกุศลเปนเหตุหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนนิทานหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนแดนเกิดพรอมหรือ ฯลฯ

มีกุศลเปนแดนเกิดทั่วหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนสมุฏฐานหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนอาหารหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนอารมณหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนปจจัยหรือ ฯลฯ
มีกุศลเปนสมุทัยหรือ ฯลฯ
"มูล เหตุ นิทาน สมภพ ปภพ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย และสมุทัย".
อุทเทสวาร จบ.
นิทเทสวาร
กุศลธรรมนิทเทส
[๖] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศลมูลหรือ?
กุศลมูลมี ๓ เทานั้น กุศลธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชกุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย
เปนกุศลมูลหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกุศล กุศลเปน
ธรรมที่มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนมูลที่อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมูลอยางเดียวกันดวย เปนมูลที่
อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนกุศลมูล แตไมใชเปนมูลที่อาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนกุศล?
ถูกแลว.
[๗] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวา
กุศลมูลหรือ?
มูลที่เรียกวากุศลมูลมี ๓ เทานั้น ธรรมที่เปนกุศลที่เหลือนอกนั้น ไมใชมูลที่เรียกวา
กุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวากุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?

ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกัน
โดยเปนกุศลมูลหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกศุ ล
กุศลเปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด เปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวาเปนมูลที่อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ?
มูลเหลาใดเปนกุศลมูลเกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมูลที่เรียกวามูลเดียวกันดวย เปน
มูลที่เรียกวาเปนมูลที่อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เปนมูล
ที่เรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชมูลที่เรียกวาเปนมูลที่อาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวาเปนมูลที่อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล
ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
ถูกแลว.
[๘] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีกุศลเปนมูลหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีกุศลเปนมูล แตไมใชกุศล กุศลเปนธรรมมีกุศล
เปนมูลดวย เปนกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนกุศลมูลหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกุศล
กุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันดวย มีมูล
ที่อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เปนธรรมมีมูลอยางเดียว
กันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลที่อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้ง

หมด เปนกุศล?
ถูกแลว.
[๙] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีกุศลมูลเปนมูล?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีกุศลมูลเปนมูล แตไมใชกุศล กุศลเปนธรรมมี
กุศลมูลเปนมูลดวย เปนกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
กุศลมูล เปนมูลหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนกุศล?
รูปที่มีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล แตไมใช
กุศล กุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูลดวย เปนกุศลดวย
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนธรรมมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันเปนมูล
ดวย เปนธรรมมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น
เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล แตไมใชธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกัน
เปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนกุศล?
ถูกแลว.
อกุศลธรรมนิทเทส
[๑๐] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศลหรือ?
อกุศลมูลมี ๓ เทานั้น ธรรมที่เปนอกุศลที่เหลือนอกนั้น ไมใชอกุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนธรรมมีมูลอยางเดียว
กันโดยเปนอกุศลหรือ?
อกุศลที่เปนอเหตุกะ ไมใชเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล อกุศลที่เปน
สเหตุกะ เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?

รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ไมใชอกุศล
อกุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลดวย เปนอกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมูลอยางเดียวกันดวยเปนมูล
อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอกุศลมูลที่เหลือ นอกนั้น เปนธรรมมีมูลอยางเดียว
กันโดยเปนอกุศลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ถูกแลว.
[๑๑] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนมูลที่เรียกวา
อกุศลมูลหรือ?
มูลที่เรียกวาอกุศลมูลมี ๓ เทานั้น ธรรมที่เปนอกุศลที่เหลือนอกนั้น ไมใชเปนมูลที่
เรียกวาอกุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวาอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย
เปนอกุศลมูลเปนมูลหรือ?
อกุศลเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล อกุศลที่เปน
สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอกุศล?
รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมลู อยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล แตไมใชอกุศล
อกุศลมีธรรมเปนมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลดวย เปนอกุศลดวย,
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอันอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดเปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นเปนมูลที่เรียกวามูลอยางเดียวกันดวย
เปนมูลที่เรียกวามูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น เปน
ธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล แตไมใชธรรมที่มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอกุศล?
ถูกแลว.
[๑๒] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอกุศลเปน
มูลหรือ?

อกุศลที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีอกุศลเปนมูล อกุศลที่เปนสเหตุกะ มีอกุศลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีอกุศลเปนมูล ไมใชอกุศล อกุศลมีอกุศลเปนมูลดวย
เปนอกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย
เปนอกุศลมูลหรือ?
อกุศลที่เปนอเหตุกะ ไมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล อกุศลที่เปนสเหตุกะ
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล แตไมใชอกุศล
อกุศลมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลดวย เปนอกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันดวย มีมูล
อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อกุศลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
เปนอกุศล?
ถูกแลว.
[๑๓] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีอกุศลมูล
เปนมูลหรือ?
อกุศลที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีอกุศลมูลเปนมูล อกุศลที่เปนสเหตุกะ มีอกุศลมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอกุศล?
รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีอกุศลมูลเปนมูล ไมใชอกุศล อกุศลมีอกุศลมูลเปนมูล
ดวย เปนอกุศลดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
อกุศลมูลเปนมูลหรือ?
อกุศลที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล อกุศลที่เปน
สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอกุศล?
รูปที่มีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ไมใชอกุศล
อกุศลมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลดวย เปนอกุศลดวย.

ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล เปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกัน เปนมูลดวย
มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอกุศลมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียว
กันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอกุศล?
ถูกแลว.
อัพยากตธรรมนิทเทส
[๑๔] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด เปนอัพยากต*มูลหรือ?
อัพยากตมูลมี ๓ เทานั้น ธรรมที่เปนอัพยากฤตที่เหลือนอกนั้น ไมใชอัพยากตมูล?
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล อัพยากฤตที่เปน
สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันดวย มี
มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนอัพยากตมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
[๑๕] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด มีอัพยากตมูล
เปนมูลหรือ?
มูลที่เปนอัพยากตมูลมี ๓ เทานั้น อัพยากตธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชมูลที่เรียกวา
อัพยากตมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวาอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปน

อัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดที่เปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกัน โดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล
อัพยากฤตที่เปนสเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันเปนมูล
ดวย มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล
อยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม
เหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
[๑๖] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด มีอัพยากฤต
เปนมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีอัพยากฤตเปนมูล อัพยากฤตที่เปนสเหตุกะ มีอัพยากฤต
เปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากฤตเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล อัพยากฤตที่เปน
สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันดวย
มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกัน

โดยเปนอัพยากตมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
[๑๗] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด มีอัพยากตมูล
เปนมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีอัพยากตมูลเปนมูล อัพยากฤตที่เปนสเหตุกะ มี
อัพยากตมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนอัพยากตมูลเปนมูลหรือ?
อัพยากฤตที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล อัพยากฤต
ที่เปนสเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม
เหลานั้นทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันเปนมูล
ดวย มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับอัพยากตมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล
อยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม*เหลานั้นทั้งหมด เปนอัพยากฤต?
ถูกแลว.
นามธรรมนิทเทส
[๑๘] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนามเปนมูล
หรือ?
นามมูลมี ๙ เทานั้น นามที่เหลือนอกนั้น ไมใชนามมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
นามเปนมูลหรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ

มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
รูปที่มีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกัน โดยเปนนามเปนมูล แตไมใชนาม นาม
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูลดวย เปนนามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดเปนนามเปนมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมูลอยางเดียวกันดวย
มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับธรรมที่เปนนามเปนมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูล
อยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล แตไมใชมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
ถูกแลว.
[๑๙] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดที่เปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามมูลเปนมูล
หรือ?
มูลที่เรียกวานามมูลมี ๙ เทานั้น ธรรมที่เปนนามที่เหลือนอกนั้น ไมใชมูลที่เรียกวา
นามมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลที่เรียกวานามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม?
ถูกแลว.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดที่เปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย
เปนนามเปนมูลหรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
รูปที่มีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม
นามมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูลดวย เปนนามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนนามมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนนามมูลเกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมลู อยางเดียวกันเปนมูลดวย
มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกัน
โดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?

ถูกแลว.
[๒๐] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามเปนมูลหรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีนามเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ มีนามเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม?
รูปที่มีนามเปนสมุฏฐาน มีนามเปนมูล แตไมใชนาม นามมีนามเปนมูลดวย เปน
นามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน
นามเปนมูลหรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
รูปที่มีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล แตไมใชนาม นามมีมูล
อยางเดียวกันโดยเปนนามมูลดวย เปนนามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนนามมูลเกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมลู อยางเดียวกันดวย มีมูล
อาศัยกันและกันดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน*นามเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
ถูกแลว.
[๒๑] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดที่เปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามมูลเปนมูล
หรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีนามมูลเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ มีนามมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดที่มีนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด เปนนาม?
รูปที่มีนามเปนสมุฏฐาน มีนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม นามมีนามมูลเปนมูลดวย
เปนนามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดที่เปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย
เปนนามมูลเปนมูลหรือ?
นามที่เปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล นามที่เปนสเหตุกะ
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?

รูปที่มีนามเปนสมุฏฐานมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม นาม
มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูลดวย เปนนามดวย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ?
มูลเหลาใดที่เปนนามมูล เกิดรวมกัน มูลเหลานั้นชื่อวามีมลู อยางเดียวกันเปนมูลดวย
มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนมูลดวย ธรรมที่เกิดรวมกันกับนามมูลที่เหลือนอกนั้น มีมูลอยาง
เดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล.
หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด เปนนาม?
ถูกแลว.
[๒๒] ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีกุศลเปนเหตุ
มีกุศลเปนนิทาน
มีกุศลเปนแดนเกิดพรอม
มีกุศลเปนแดนเกิดทั่ว
มีกุศลเปนสมุฏฐาน
มีกุศลเปนอาหาร
มีกุศลเปนอารมณ
มีกุศลเปนปจจัย
มีกุศลเปนสมุทัย.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอกุศล.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนอัพยากฤต.
ธรรมเหลาหนึ่งเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีนามเปนเหตุ ฯลฯ
มีนามเปนนิทาน
มีนามเปนแดนเกิดพรอม
มีนามเปนแดนเกิดทั่ว
มีนามเปนสมุฏฐาน
มีนามเปนอาหาร
มีนามเปนอารมณ
มีนามเปนปจจัย
มีนามเปนสมุทัย.
มูล เหตุ นิทาน สมภพ ปภพ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย และสมุทัย.
มูลยมก จบ.
------------ขันธยมก

ปณณัตติวาร
[๒๓] ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ.
อุทเทสวาร
[๒๔] รูปคือรูปขันธหรือ
รูปขันธคือรูปหรือ.
เวทนาคือเวทนาขันธหรือ
เวทนาขันธคือเวทนาหรือ.
สัญญาคือสัญญาขันธหรือ
สัญญาขันธคือสัญญาหรือ.
สังขารคือสังขารขันธหรือ
สังขารขันธคือสังขารหรือ.
วิญญาณคือวิญญาณขันธหรือ
วิญญาณขันธคือวิญญาณหรือ.
[๒๕] ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ ไมใชรูปขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชเวทนาขันธหรือ ไมใชเวทนาขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชสัญญาขันธหรือ
ไมใชสัญญาขันธไมใชสัญญาหรือ.
ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ ไมใชสังขารขันธไมใชสังขารหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ ไมใชวิญญาณขันธไมใชวิญญาณหรือ.
[๒๖] รูปคือรูปขันธหรือ
ขันธคือเวทนาขันธหรือ.
รูปคือรูปขันธหรือ
ขันธคือสัญญาขันธหรือ.
รูปคือรูปขันธหรือ
ขันธคือสังขารขันธหรือ.
รูปคือรูปขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณขันธหรือ.
เวทนาคือเวทนาขันธหรือ
ขันธคือรูปขันธหรือ.
เวทนาคือเวทนาขันธหรือ
ขันธคือสัญญาขันธหรือ.
เวทนาคือเวทนาขันธหรือ
ขันธคือสังขารขันธหรือ.
เวทนาคือเวทนาขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณขันธหรือ.
สัญญาคือสัญญาขันธหรือ
ขันธคือรูปขันธหรือ.
สัญญาคือสัญญาขันธหรือ
ขันธคือเวทนาขันธหรือ.
สัญญาคือสัญญาขันธหรือ
ขันธคือสังขารขันธหรือ.
สัญญาคือสัญญาขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณขันธหรือ.
สังขารคือสังขารขันธหรือ
ขันธคือรูปขันธหรือ.
สังขารคือสังขารขันธหรือ
ขันธคือเวทนาขันธหรือ.
สังขารคือสังขารขันธหรือ
ขันธคือสัญญาขันธหรือ.
สังขารคือสังขารขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณขันธหรือ.
วิญญาณคือวิญญาณขันธหรือ
ขันธคือรูปขันธหรือ.
วิญญาณคือวิญญาณขันธหรือ
ขันธคือเวทนาขันธหรือ.
วิญญาณคือวิญญาณขันธหรือ
ขันธคือสัญญาขันธหรือ.
วิญญาณคือวิญญาณขันธหรือ
ขันธคือสังขารขันธหรือ.
[๒๗] ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ.

ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ.
ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสังขารขันธหรือ.
ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชวิญญาณขันธหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชเวทนาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปขันธหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชเวทนาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชเวทนาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารขันธหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชเวทนาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณขันธหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชสัญญาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปขันธหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชสัญญาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชสัญญาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารขันธหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชสัญญาขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณขันธหรือ.
ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรปู ขันธหรือ.
ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ.
ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ.
ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณขันธหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปขันธหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารขันธหรือ.
[๒๘] รูปเปนขันธหรือ
ขันธคือรูปหรือ.
ขันธคือเวทนาหรือ.
เวทนาเปนขันธหรือ
สัญญาเปนขันธหรือ
ขันธคือสัญญาหรือ.
สังขารเปนขันธหรือ
ขันธคือสังขารหรือ.
วิญญาณเปนขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณหรือ.
[๒๙] ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ.
ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ.
[๓๐] รูปเปนขันธหรือ
ขันธคือเวทนาหรือ.
รูปเปนขันธหรือ
ขันธคือสัญญาหรือ.
รูปเปนขันธหรือ
ขันธคือสังขารหรือ.
รูปเปนขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณหรือ.
เวทนาเปนขันธหรือ
ขันธคือรูปหรือ.

เวทนาเปนขันธหรือ
ขันธคือสัญญาหรือ.
เวทนาเปนขันธหรือ
ขันธคือสังขารหรือ.
เวทนาเปนขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณหรือ.
สัญญาเปนขันธหรือ
ขันธคือรูปหรือ.
สัญญาเปนขันธหรือ
ขันธคือเวทนาหรือ.
สัญญาเปนขันธหรือ
ขันธคือสังขารหรือ.
สัญญาเปนขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณหรือ.
สังขารเปนขันธหรือ
ขันธคือรูปหรือ.
สังขารเปนขันธหรือ
ขันธคือเวทนาหรือ.
สังขารเปนขันธหรือ
ขันธคือสัญญาหรือ.
สังขารเปนขันธหรือ
ขันธคือวิญญาณหรือ.
วิญญาณเปนขันธหรือ
ขันธคือรูปหรือ.
วิญญาณเปนขันธหรือ
ขันธคือเวทนาหรือ.
วิญญาณเปนขันธหรือ
ขันธคือสัญญาหรือ.
วิญญาณเปนขันธหรือ
ขันธคือสังขารหรือ.
[๓๑] ไมใชรูปไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชรูปไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ.
ไมใชรูปไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสังขารหรือ.
ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ.
ไมใชรูปไมใชขันธหรือ
ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารหรือ.
ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชสังขารหรือ.
ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ
ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ.
ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ.
ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชรูปหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ.
ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ.

ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ ไมใชขันธไมใชสังขารหรือ.
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๓๒] รูป คือรูปขันธหรือ?
ปยรูป สาตรูป เรียกวา รูป แตไมใชรูปขันธ รูปขันธเปนรูปดวย เปนรูปขันธดวย.
รูปขันธ คือรูปหรือ?
ถูกแลว.
[๓๓] เวทนา คือเวทนาขันธ?
ถูกแลว.
เวทนาขันธคือเวทนาหรือ?
ถูกแลว.
[๓๔] สัญญา คือสัญญาขันธหรือ?
ทิฏฐิสัญญาเปนสัญญา แตไมใชสัญญาขันธ สัญญาขันธเปนสัญญาดวย เปน
สัญญาขันธดวย.
สัญญาขันธ คือสัญญาหรือ?
ถูกแลว.
[๓๕] สังขาร คือสังขารขันธหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสียแลว สังขารที่เหลือนอกนั้น เปนสังขาร แตไมใชสังขารขันธ
สังขารขันธ เปนสังขารดวย เปนสังขารขันธดวย.
สังขารขันธ คือสังขารหรือ?
ถูกแลว.
[๓๖] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
วิญญาณขันธ คือวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
[๓๗] ไมใชรูป ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูปขันธ ไมใชรูปหรือ?
ปยรูป สาตรูป ไมใชรูปขันธ แตเรียกวา รูป ยกเวนรูปและรูปขันธเสียแลว สภาว*ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป และไมใชรูปขันธ.
[๓๘] ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชเวทนาขันธ ไมใชเวทนาหรือ?
ถูกแลว.

[๓๙] ไมใชสัญญา ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัญญาขันธ ไมใชสัญญาหรือ?
ทิฏฐิสัญญา ไมใชสัญญาขันธ เปนแตสัญญา ยกเวนสัญญา และสัญญาขันธเสียแลว
สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญา และไมใชสัญญาขันธ.
[๔๐] ไมใชสังขาร ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสังขารขันธ ไมใชสังขารหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสียแลว สังขารที่เหลือนอกนั้น ไมใชสังขารขันธ เปนแตสังขาร
ยกเวนสังขารและสังขารขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสังขาร และไมใช
สังขารขันธ
[๔๑] ไมใชวิญญาณ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวิญญาณขันธ ไมใชวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
ปทโสธนมูลจักกวาร ๒
[๔๒] รูป คือรูปขันธหรือ?
ปยรูป สาตรูป เรียกวา รูป แตไมใชรูปขันธ รูปขันธ เปนรูปดวย เปนรูปขันธดวย
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชเวทนาขันธ.
[๔๓] รูป คือรูปขันธหรือ?
ปยรูป สาตรูป เรียกวา รูป แตไมใชรูปขันธ รูปขันธ เปนรูปดวย เปนรูปขันธดวย.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสัญญาขันธ.
[๔๔] รูป คือรูปขันธหรือ?
ปยรูป สาตรูป เรียกวา รูป แตไมใชรูปขันธ รูปขันธ เปนรูปดวย เปนรูปขันธดวย.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสังขารขันธ.
[๔๕] รูป คือรูปขันธหรือ?
ปยรูป สาตรูป เรียกวา รูป แตไมใชรูปขันธ รูปขันธ เปนรูปดวย เปนรูปขันธดวย.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?

วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๔๖] เวทนา คือเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
รูปขันธ.
[๔๗] เวทนา คือเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสัญญาขันธ.
[๔๘] เวทนา คือเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสังขารขันธ.
[๔๙] เวทนา คือเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๕๐] สัญญา คือสัญญาขันธหรือ?
ทิฏฐิสัญญา เปนสัญญา แตไมใชสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปนสัญญาดวย เปน
สัญญาขันธดวย.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
รูปขันธ.
[๕๑] สัญญา คือสัญญาขันธหรือ?
ทิฏฐิสัญญา เปนสัญญา แตไมใชสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปนสัญญาดวย เปน
สัญญาขันธดวย.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชเวทนาขันธ.

[๕๒] สัญญา คือสัญญาขันธหรือ?
ทิฏฐิสัญญา เปนสัญญา แตไมใชสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปนสัญญาดวย เปน
สัญญาขันธดวย.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสังขารขันธ.
[๕๓] สัญญา คือสัญญาขันธหรือ?
ทิฏฐิสัญญา เปนสัญญา แตไมใชสัญญาขันธ สัญญาขันธ เปนสัญญาดวย เปน
สัญญาขันธดวย.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ
แตไมใชวิญญาณขันธ.
[๕๔] สังขาร คือสังขารขันธหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสียแลว สังขารที่เหลือนอกนั้น เปนสังขาร แตไมใชสังขารขันธ
สังขารขันธ เปนสังขารดวย เปนสังขารขันธดวย.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธท่เี หลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
รูปขันธ?
[๕๕] สังขาร คือสังขารขันธหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสียแลว สังขารที่เหลือนอกนั้น เปนสังขาร แตไมใชสังขารขันธ
สังขารขันธ เปนสังขารดวย เปนสังขารขันธดวย.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
เวทนาขันธ.
[๕๖] สังขาร คือสังขารขันธหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสียแลว สังขารที่เหลือนอกนั้น เปนสังขาร แตไมใชสังขารขันธ
สังขารขันธ เปนสังขารดวย เปนสังขารขันธดวย.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชสัญญาขันธ.
[๕๗] สังขาร คือสังขารขันธหรือ?
ยกเวนสังขารขันธเสีย สังขารที่เหลือนอกนั้น เปนสังขาร แตไมใชสังขารขันธ
สังขารขันธเปนสังขารดวย เปนสังขารขันธดวย.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?

วิญญาณขันธเปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แต
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๕๘] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใชรูปขันธ.
[๕๙] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
เวทนาขันธ.
[๖๐] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
สัญญาขันธ.
[๖๑] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
สังขารขันธ.
[๖๒] ไมใชรูป ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูป ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูป ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูป ไมใชรูปขันธหรือ?

ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๖๓] ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๖๔] ไมใชสัญญา ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัญญา ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัญญา ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัญญา ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?

ถูกแลว.
[๖๕] ไมใชสังขาร ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสังขาร ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสังขาร ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสังขาร ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๖๖] ไมใชวิญญาณ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวิญญาณ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวิญญาณ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวิญญาณ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
สุทธขันธวาร ๒

[๖๗] รูป คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ.
[๖๘] เวทนา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
เวทนาขันธ.
[๖๙] สัญญา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
สัญญาขันธ.
[๗๐] สังขาร คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
สังขารขันธ.
[๗๑] วิญญาณ คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๗๒] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ
เสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป และไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๗๓] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.

[๗๔] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญา และไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๗๕] ไมใชสังขาร ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสังขารเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสังขาร เปนแตขันธ ยกเวนสังขาร
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญา และไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๗๖] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวน
วิญญาณและขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณ และไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
สุทธขันธมูลจักกวาร ๒
[๗๗] รูป คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช
เวทนาขันธ.
[๗๘] รูป คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
สัญญาขันธ.
[๗๙] รูป คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชสังขารขันธ.
[๘๐] รูป คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?

วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๘๑] เวทนา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ.
[๘๒] เวทนา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
สัญญาขันธ.
[๘๓] เวทนา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
สังขารขันธ.
[๘๔] เวทนา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๘๕] สัญญา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ.
[๘๖] สัญญา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
เวทนาขันธ.
[๘๗] สัญญา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช

สังขารขันธ.
[๘๘] สัญญา คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชวิญญาณขันธ.
[๘๙] สังขาร คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ
[๙๐] สังขาร คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชเวทนาขันธ.
[๙๑] สังขาร คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชสัญญาขันธ.
[๙๒] สังขาร คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือวิญญาณขันธหรือ?
วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชวิญญาณขันธ
[๙๓] วิญญาณ คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือรูปขันธหรือ?
รูปขันธ เปนขันธดวย เปนรูปขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ.
[๙๔] วิญญาณ คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือเวทนาขันธหรือ?
เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช
เวทนาขันธ.

[๙๕] วิญญาณ คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสัญญาขันธหรือ?
สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชสัญญาขันธ.
[๙๖] วิญญาณ คือขันธหรือ?
ถูกแลว.
ขันธ คือสังขารขันธหรือ?
สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธที่เหลือนอกนั้น เปนแตขันธ
ไมใชสังขารขันธ.
[๙๗] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้นไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ
เสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๙๘] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ
เสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๙๙] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ
เสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๐] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ
เสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๑] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?

ถูกแลว.
[๑๐๒] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๓] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ.
ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๔] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๕] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๖] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๗] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๘] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ.

ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๙] ไมใชสังขาร ไมใชขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๐] ไมใชสังขาร ไมใชขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๑] ไมใชสังขาร ไมใชขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๒] ไมใชสังขาร ไมใชขันธหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๓] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๔] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๕] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ?
ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ?
ถูกแลว.
[๑๑๖] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ?

ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธที่เหลือนอกนั้นไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ
และขันธเสียแลว สภาวธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ.
ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ?
ถูกแลว.
ปณณัตติวาร จบ.
ปวัตติวาร
อุปปาทวาร
[๑๑๗] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น รูปขันธยอมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น เวทนาขันธยอมเกิดขึ้น และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ.
[๑๑๘] รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นใน
ภูมินั้น รูปขันธและเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้น และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๑๑๙] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น รูปขันธยอมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เวทนาขันธยอมเกิดขึ้น และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซ่งึ กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
[๑๒๐] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แตเวทนาขันธจะไม

เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นทั้งปวงซึ่งกําลังจุติอยู.
หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธ
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น และรูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นทั้งปวงซึ่งกําลังจุติอยู.
[๑๒๑] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมใิ ด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น?
ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๒] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต
เวทนาขันธจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้น และเวทนาขันธ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวทั้งปวงซึง่ กําลังจุติอยู.
หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตต*ภูมิ แตรูปขันธจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นและ
รูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวทั้งปวงซึ่งกําลังจุติอยู.
[๑๒๓] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๔] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินั้น รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปน
ปญจโวการภูม.ิ
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น.
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรปู ขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวและรูปขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึง่ เปนปญจโวการภูมิ.

[๑๒๕] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลว และเวทนาขันธก็เคยเกิด
ขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕.
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕.
[๑๒๖] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวน้นั .
ไมมี.
[๑๒๗] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๑๒๘] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธ
จะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธ
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส.
หรือวา เวทนาขันธไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธ
จะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธ
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส.
[๑๒๙] รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตรูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้.
[๑๓๐] รูปขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นและเวทนา
ขันธก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น เวทนา
ขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๑๓๑] รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธจักเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธจักเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นใน
ภูมินั้น.
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปู ขันธจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕.
[๑๓๒] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวนั้น แต
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไม รูปขันธจักไมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๓๓] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
จักเกิดขึ้น.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
จักเกิดขึ้น.
[๑๓๔] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธจักไมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักไมเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้น และรูปขันธก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
[๑๓๕] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยูท ั้งหมด ที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ
แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ.
[๑๓๖] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลว
และเวทนาขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ.
[๑๓๗] รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจ*โวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรปู ขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๑๓๘] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๓๙] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่ง

กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
รูปขันธยอมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ นอกนี้.
หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนา*ขันธเคยเกิดขึ้นแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ปญจโวการภูม.ิ
[๑๔๐] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตสัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดขึ้น และ
สัญญาขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ นอกนี้.
หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธเคย
เกิดขึ้นแลว และเวทนาขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ.
[๑๔๑] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น.
ไมมี.
[๑๔๒] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเคยเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น.
ไมมี.
[๑๔๓] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ

นั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๑๔๔] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นใน
ภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๔๕] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธ
ยอมไมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็
หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวและรูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
[๑๔๖] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
จากปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนา
ขันธยอมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธไมเคย
เกิดขึ้นแลว และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.

[๑๔๗] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิที่เกิดในภพครั้งสุดทาย
แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้น และเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ
แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้น และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ.
[๑๔๘] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดขึ้น และสัญญาขันธก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญ*สัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัญญาขันธจักเกิดขึ้นและเวทนา
ขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ.
[๑๔๙] รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๑๕๐] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๕๑] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนสัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ นอกนี้.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.

เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้น
และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
[๑๕๒] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเกิดอยู
แตสัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นและสัญญาขันธ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
นอกนี้.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโว*การภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธจักเกิดขึ้นและ
เวทนาขันธก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโว*การภูมิ.
[๑๕๓] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึง่ กําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นและรูปขันธก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวใน
อรูปภูมิ.
[๑๕๔] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ แตสัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
และสัญญาขันธก็ชักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ก็หาไม สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.

[๑๕๕] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
จักเกิดขึ้น.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๑๕๖] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๕๗] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมไม
เกิดขึ้นและเวทนาขันธก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ ที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นและรูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
[๑๕๘] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ
จากปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธ
ยอมไมเกิดขึ้นและสัญญาขันธก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู
ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเกิดอยู
แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไมสัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นและเวทนา*ขันธก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินพิ พานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๑๕๙] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตเวทนาขันธจักเกิด

ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ .
ถูกแลว.
[๑๖๐] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตสัญญาขันธจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวและสัญญาขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๖๑] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจ*โวการภูมิ.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ .
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็
หาไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
ถูกแลว.
[๑๖๒] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๖๓] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโวการ*ภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธ
เคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดขึ้นและรูปขันธก็เคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕.
[๑๖๔] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแก

สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แต
สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวและสัญญาขันธ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา สัญญาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๖๕] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๑๖๖] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว?
[๑๖๗] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
จักเกิดขึ้น.
หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๑๖๘] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ.
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๖๙] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวและเวทนาขันธก็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ.

หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโวการ*ภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนา*ขันธจักไมเกิดขึ้น และรูปขันธก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้น
สุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูม.ิ
[๑๗๐] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตเวทนาขันธ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธจักไมเกิดขึ้นและเวทนาขันธก็
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
อุปปาทวาร จบ.
นิโรธวาร
[๑๗๑] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังจุตจิ ากปญจโวการภูมิยอม
ดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอ มดับไป แตรูปขันธของสัตว
เหลานั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิยอ มดับไป
และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๗๒] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไปหรือ?
รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไป
ก็หาไม รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดยอมดับไป รูปขันธในภูมินั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิยอมดับไป แตรูปขันธในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม
เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอ มดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๗๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แต
เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น

ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิยอมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมดับไป แตรูปขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิยอ มดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๗๔] รูปขันธของสัตวใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอ มไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมด ยอมไมดบั ไป
และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมไมดับไป แตรูปขันธ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมดยอม
ไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป.
[๑๗๕] รูปขันธในภูมิใดยอมไมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นยอมไมดับไป
หรือ?
ยอมไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดยอมไมดับไป รูปขันธในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ยอมดับไป.
[๑๗๖] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมไมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมไมดับไป แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลัง
เกิดอยูท้งั หมดยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นยอมไมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมไมดับไป แต
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดบั ไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งกําลังเกิดอยูท ั้งหมดยอมไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป.
[๑๗๗] รูปขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว.

ถูกแลว.
[๑๗๘] รูปขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับ
ไปแลวก็หาไม รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็เคยดับ
ไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว.
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิเคยดับไปแลว แตรูปขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว
ก็หาไม เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็เคยดับไปแลว.
[๑๗๙] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
สัตวมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็เคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นเคยดับไปแลว.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวเคยดับไปแลว แตรูปขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งเปนสัตว
มีขันธ ๕ เคยดับไปแลว และรูปขันธก็เคยดับไปแลว.
[๑๘๐] รูปขันธของสัตวใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นไมเคยดับ
ไปแลวหรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นไมเคยดับ
ไปแลว.
ไมมี.
[๑๘๑] รูปขันธในภูมิใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธในภูมินั้นไมเคยดับไป
แลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธในภูมินั้นไมเคยดับไป
แลว.
เคยดับไปแลว.
[๑๘๒] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู

ในชั้นสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นไมเคยดับไปแลว.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
อยูในชั้นสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
[๑๘๓] รูปขันธของสัตวใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นจักดับไป.
เวทนาขันธของปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของสัตวเหลานัน้ ที่เขาถึงอรูป*ภูมิแลวจักปรินิพพาน ของสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยูจักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลานัน้ จัก
ดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น นอกนี้จักดับไปและรูปขันธก็จักดับไป.
[๑๘๔] รูปขันธในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
รูปขันธในภูมนิ ั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิจักดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นจักดับไปก็หา
ไม รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิจกั ดับไป และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดจักดับไป รูปขันธในภูมินั้นจักดับไป.
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิจักดับไป แตรูปขันธในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม.
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธก็จักดับไป.
[๑๘๕] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักดับไป แตเวทนาขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งมีรูปขันธ ๕ จักดับ
ไป และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวจักดับไป แตรูปขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธ ๕ จักดับไป
และรูปขันธก็จักดับไป.
[๑๘๖] รูปขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักไมดบั ไปหรือ?
รูปขันธของปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้นที่เขาถึงอรูปภูมิ
แลวจักปรินพิ พาน ของสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยูจักไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูจักไมดบั ไป และเวทนาขันธ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นจักไมดบั ไป.

ถูกแลว.
[๑๘๗] รูปขันธในภูมิใดจักไมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ?
จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดจักไมดับไป รูปขันธในภูมินั้นจักไมดับไป.
จักดับไป.
[๑๘๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นจักไมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวจักไมดับไป แตเวทนาขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยู จักไมดับไป และเวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป รูปขันธของสัตวน้นั ในภูมิ
นั้น จักไมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู จักไมดับไปและรูปขันธก็จักไมดับไป.
[๑๘๙] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมดเคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตว
เหลานั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๙๐] เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไป.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังจุตจิ ากอสัญญสัตตภูมิ
เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้น
ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
[๑๙๑] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไป
แลวก็หาไม รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอ มดับไป และเวทนาขันธก็เคยดับ
ไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธในภูมินั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนอรูปภูมิเคยดับไปแลว แตรูปขันธในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม

เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๙๒] เวทนาขันธในภูมิใดยอมดับไป สัญญาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไป.
ถูกแลว.
[๑๙๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจาก
อสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม รูป*ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมินอกนี้ยอ มดับไป และเวทนาขันธ
ก็เคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
เคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๑๙๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาสยอมดับไป
แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ นอกนี้ยอมดับไป และสัญญาขันธก็
เคยดับไปแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมดับไป.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิเคย
ดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และเวทนาขันธ
ก็ยอมดับไป.
[๑๙๕] รูปขันธของสัตวใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นไมเคยดับไป
แลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นยอมไม
ดับไป.

ไมมี.
[๑๙๖] เวทนาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นไมเคยดับ
ไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นยอม
ไมดับไป.
ไมมี.
[๑๙๗] รูปขันธในภูมิใด ... (พึงทําใหบริบูรณ)
[๑๙๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตวยอ ม
ไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป
และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมไมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็
หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมไมดับไป.
[๑๙๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมยิ อม
ไมดับไป แตสัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และ
สัญญาขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับ
ไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดบั ไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และ
เวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
[๒๐๐] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิยอ มดับไป แตเวทนาขันธ

ของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิจักดับไป
แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจาก
ปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๒๐๑] เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นจักดับไป
หรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูยอมดับไป แตสัญญาขันธของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจ*โวการภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และสัญญาขันธก็จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไป.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจัก
ดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวนั้น ซึ่งกําลังจุติ
จากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
[๒๐๒] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป.
[๒๐๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังจุติ
จากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และเวทนาขันธ
ก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิจักดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป.
[๒๐๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูยอมดับไป แตสัญญาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติ
จากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมินอกนี้ ยอมดับไป และสัญญาขันธก็จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมดับไป.

สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมจิ ัก
ดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอม
ดับไป.
[๒๐๕] รูปขันธของสัตวใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังเกิดอยูท ั้งหมด ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมไมดับไป
แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในอรูปภูมิยอ มไมดับไป และเวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้น ยอมไมดับไป.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป แต
รูปขันธของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยู
ในอรูปภูมิจักไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป.
[๒๐๖] เวทนาขันธของสัตวใด ยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไป.
ยอมดับไป.
[๒๐๗] รูปขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป.
[๒๐๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตวยอ ม
ไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดบั ไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และ
เวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นยอมไมดับไป?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่ง
กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักไมดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม
เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิจักไมดับไป และ
รูปขันธก็ยอมไมดับไป
[๒๐๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?

เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ยอม
ไมดับไปแตสัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และสัญญาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
อสัญญสัตวจักไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
[๒๑๐] รูปขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตว
เหลานั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลานั้นนอกนีเ้ คยดับไปแลว และเวทนาขันธก็จัก
ดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว.
ถูกแลว.
[๒๑๑] เวทนาขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตสัญญาขันธของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นนอกนี้ เคยดับไปแลว และ
สัญญาขันธก็จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว.
ถูกแลว.
[๒๑๒] รูปขันธในภูมิใด เคยดับไปแลว.
[๒๑๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็จัก
ดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลว.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็เคยดับไปแลว.

[๒๑๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตสัญญา
ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมี
ขันธ ๔ มีขนั ธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และสัญญาขันธก็จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลว.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาสจักดับไป แตเวทนา
ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธก็เคยดับไปแลว.
[๒๑๕] รูปขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้น ไมเคยดับไป
แลว.
เคยดับไปแลว.
[๒๑๖] เวทนาขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตวนั้น จัก
ไมดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น ไมเคยดับไป
แลว.
เคยดับไปแลว.
[๒๑๗] รูปขันธในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว.
[๒๑๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตวไม
เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ไมเคย
ดับไปแลว และเวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลว.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนา*ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน

อรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
[๒๑๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตว
นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว
แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และสัญญาขันธ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับ
ไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม สัญญาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป และ
เวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
นิโรธวาร จบ.
อุปปาทนิโรธวาร
[๒๒๐] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด ยอมดับไป รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได
[๒๒๑] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
หามิได
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด ยอมดับไป เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได
[๒๒๒] รูปขันธเกิดขึ้นในภูมิใด เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธในภูมินั้น ยอมดับ
ไปก็หาไม รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ และเวทนาขันธก็ยอมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธในภูมิใด ยอมดับไป รูปขันธในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น.
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิยอ มดับไป แตรูปขันธในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม
เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมยิ อมดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น.
[๒๒๓] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัญญาขันธในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธในภูมิใด ยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น.
ถูกแลว.

[๒๒๔] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ในภูมินั้น
ยอมดับไปหรือ?
หามิได
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้น ในภูมิ
นั้น ยอมเกิดขึ้น.
หามิได.
[๒๒๕] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
หามิได
[๒๒๖] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการ แต
เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
กําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
ยอมไมดับไป แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น
ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และรูปขันธก็ยอ มไมเกิดขึ้น.
[๒๒๗] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ
แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไม
เกิดขึ้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ยอมไมดับไป
แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปน
อสัญญสัตวยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๒๒๘] รูปขันธในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมไมดับไป
หรือ?
ยอมดับไป.

หรือวา เวทนาขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปขันธในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๒๒๙] เวทนาขันธในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น สัญญาขันธในภูมินั้น ยอมไมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธในภูมนิ ั้น ยอมไมเกิดขึ้น.
ถูกแลว.
[๒๓๐] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมไมดับไปหรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก
ปญจโวการภูมิ แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมเกิดขึ้น และ
เวทนาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป แตรูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ ยอม
ไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๒๓๑] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก
ปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็ยอมไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธ ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
ยอมไมดับไป แตเวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๒๓๒] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นเคยเกิดขึ้นแลว.
ถูกแลว.

[๒๓๓] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นเคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๓๔] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๒๓๕] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้น ซึ่งมีขันธ ๕ และเวทนาขันธก็เคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมใิ ด เคยดับไปแลว รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว เคยดับไปแลว แตรูปขันธ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมี
ขันธ ๕ เคยดับไปแลว และรูปขันธก็เคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๓๖] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๒๓๗] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ไมเคยดับ
ไปแลวหรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น.
ไมมี.
[๒๓๘] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ?
ไมมี.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น.

ไมมี.
[๒๓๙] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๒๔๐] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
อยูในชั้นสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๔๑] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๒๔๒] รูปขันธจักเกิดขึ้นสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดอยู และของสัตวผูเขา
ถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพานจักดับไป แตรูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธ
ของสัตวเหลานั้นนอกนี้จักดับไป และรูปขันธก็จักเกิดขึ้น.
[๒๔๓] เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดอยูจ ักดับไป แต
เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้น นอกนี้จักดับไป
และเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้น.
[๒๔๔] รูปขันธจักเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๒๔๕] รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธของสัตว

เหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕
และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นใน
ภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตวจักดับไป แตรูปขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนา
ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็จัก
เกิดขึ้น.
[๒๔๖] เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเกิดอยูจักดับไป
แตเวทนาขันธจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธก็จักเกิดขึ้น.
[๒๔๗] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักไมดบั ไปหรือ?
รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดอยู และสัตว
ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นจักไมดบั ไปก็หาไม รูปขันธ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักไมดับไป รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๔๘] เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดอยู แต
สัญญาขันธของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู และสัญญาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๔๙] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๒๕๐] รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม

รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไม
ดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยู จักไมดับไป และรูปขันธก็จักไมเกิดขึ้น.
[๒๕๑] เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดอยู
แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๒๕๒] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูป ภูมิเคยดับไป
แลว แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น.
(ในอุปปาทวาร ทานจําแนกขันธยมกสวนอดีตกับดวยสวนปจจุบนั ไวอยางไร ใน
อุปปาทนิโรธวารนี้ พึงจําแนกอยางนั้น)
[๒๕๓] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ จักดับไป
แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น.
[๒๕๔] เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ

จักดับไป แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอมเกิดขึ้น.
[๒๕๕] รูปขันธยอมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๒๕๖] รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนา*ขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธยอมเกิดแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง
อรูปภูมิจักดับไป แตรูปขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ จักดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดขึ้น.
[๒๕๗] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ
จักดับไป แตเวทนาขันธยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ จักดับไป และเวทนาขันธก็ยอม
เกิดขึ้น.
[๒๕๘] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ
แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ จักดับไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไมดับไป
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๕๙] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ แตสัญญาขันธของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู และสัญญาขันธก็จักไมดับไป.

หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๖๐] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๒๖๑] รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดบั ไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แต
รูปขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๒๖๒] เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก
ปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึง่ เปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๒๖๓] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู แตเวทนาขันธของสัตว
เหลานั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นนอกนี้ และเวทนาขันธก็จัก
ดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ .
ถูกแลว.
[๒๖๔] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นจักดับไป
หรือ?
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู แตสัญญาขันธของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ และสัญญา*ขันธก็จักดับไป.

หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๒๖๕] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๒๖๖] รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินพิ พานอยูในปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ และเวทนาขันธก็จักดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมนิ ั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตรูปขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็เคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๖๗] เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู แต
สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ และสัญญาขันธก็จักดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส จักดับไป แต
เวทนาขันธเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธก็เคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๖๘] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๖๙] เวทนาขันธไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
ไมมี.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักไมดับไป เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.

[๒๗๐] รูปขันธไมเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๒๗๑] รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่ง
เปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
อรูปภูมิ และเวทนาขันธก็จักไมดับไป.
หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
เวทนาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
เวทนาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู
ในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว.
[๒๗๒] เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตสัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สัญญาขันธของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตเวทนาขันธ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และเวทนาขันธก็ไมเคยเกิดขึ้น
แลว.
อุปปาทนิโรธวาร จบ
ปวัตติวาร จบ
ปริญญาวาร
[๒๗๓] บุคคลใดยอมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูรูปขันธ.
ถูกแลว.
บุคคลใดไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูเ วทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูรูปขันธ.
ถูกแลว.
[๒๗๔] บุคคลใดเคยกําหนดรูรูปขันธแลว บุคคลนั้นเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลนั้นเคยกําหนดรูรูปขันธแลว.
ถูกแลว.
บุคคลใดไมเคยกําหนดรูรปู ขันธแลว บุคคลนั้นไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลนั้นไมเคยกําหนดรูรูปขันธ
แลว.
ถูกแลว.
[๒๗๕] บุคคลใดจักกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นจักกําหนดรูรูปขันธ.
ถูกแลว.
บุคคลใดจักไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูรปู ขันธ.
ถูกแลว.
[๒๗๖] บุคคลใดยอมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว
หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลนั้นยอมกําหนดรูร ูปขันธ.
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรปู ขันธ บุคคลนั้นไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวหรือ?
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูรูปขันธ แตไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวก็หาไม บุคคล
ที่เหลือนอกนัน้ ยกเวนบุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง และพระอรหันตเสียแลว ยอมไม
กําหนดรูรูปขันธดวย ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวดวย.
หรือวา บุคคลใดไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรู
รูปขันธ.
บุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว แตยอมไม
กําหนดรูรูปขันธก็หาไม บุคคลที่เหลือนอกนั้น ยกเวนบุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง

และพระอรหันตเสียแลว ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวดวย ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย.
[๒๗๗] บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลนั้นจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูรูปขันธ.
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรปู ขันธ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลานั้นยอมไมกําหนดรูรูปขันธ แตจักไม
กําหนดรูเวทนาขันธก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต
และปุถุชนเหลานั้น ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย จักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูร ูปขันธ.
บุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง จักไมกําหนดรูเวทนาขันธ แตยอมไมกําหนด
รูรูปขันธก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน
เหลานั้นจักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย.
[๒๗๘] บุคคลใดเคยกําหนดรูรูปขันธแลว บุคคลนั้นจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นเคยกําหนดรูรูปขันธแลว.
หามิได.
บุคคลใดไมเคยกําหนดรูรปู ขันธแลว บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ.
บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลานั้นไมเคยกําหนดรูรูปขันธแลว แตจัก
ไมกําหนดรูเวทนาขันธก็หาไม บุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง และปุถุชนเหลาใด จักไมได
เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลที่พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูง และปุถุชนเหลานั้น ไมเคยกําหนดรู
รูปขันธแลวดวย จักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลนั้นไมเคยกําหนดรูรปู ขันธแลว.
พระอรหันตจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ แตไมเคยกําหนดรูรูปขันธแลวก็หาไม บุคคลที่
พรอมเพรียงดวยมรรคเบื้องสูงและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลที่พรอมเพรียง
ดวยมรรคเบื้องสูงและปุถุชนเหลานั้น จักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย ไมเคยกําหนดรูรูปขันธ
แลวดวย.
ปริญญาวาร จบ.
ขันธยมก จบ.
อายตนยมก
ปณณัตติวาร
[๒๗๙] อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ
กายายตนะ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะ.

อุทเทสวาร
[๒๘๐] จักขุคือจักขายตนะหรือ
จักขายตนะคือจักขุหรือ.
โสตะคือโสตายตนะหรือ
โสตายตนะคือโสตะหรือ.
ฆานะคือฆานายตนะหรือ
ฆานายตนะคือฆานะหรือ.
ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ
ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ.
กายคือกายายตนะหรือ
กายายตนะคือกายหรือ
รูปคือรูปายตนะหรือ
รูปายตนะคือรูปหรือ.
สัททะคือสัททายตนะหรือ
สัททายตนะคือสัททะหรือ.
คันธะคือคันธายตนะหรือ
คันธายตนะคือคันธะหรือ.
รสะคือรสายตนะหรือ
รสายตนะคือรสะหรือ.
โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ
โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ.
มโนคือมนายตนะหรือ
มนายตนะคือมโนหรือ.
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ
ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ.
[๒๘๑] ไมใชจักขุไมใชจักขายตนะหรือ ไมใชจักขายตนะไมใชจักขุหรือ.
ไมใชโสตะไมใชโสตายตนะหรือ
ไมใชโสตายตนะไมใชโสตะหรือ.
ไมใชฆานะไมใชฆานายตนะหรือ
ไมใชฆานายตนะไมใชฆานะหรือ.
ไมใชชิวหาไมใชชิวหายตนะหรือ
ไมใชชิวหายตนะไมใชชิวหาหรือ.
ไมใชกายไมใชกายายตนะหรือ
ไมใชกายายตนะไมใชกายหรือ.
ไมใชรูปไมใชรูปาตนะหรือ
ไมใชรูปายตนะไมใชรูปหรือ.
ไมใชสัททะไมใชสัททายตนะหรือ
ไมใชสัททายตนะไมใชสัททะหรือ.
ไมใชคันธะไมใชคันธายตนะหรือ
ไมใชคันธายตนะไมใชคันธะหรือ.
ไมใชรสะไมใชรสายตนะหรือ
ไมใชรสายตนะไมใชรสะหรือ.
ไมใชโผฏฐัพพะไมใชโผฏฐัพพายตนะหรือ ไมใชโผฏฐัพพายตนะ
ไมใชโผฏฐัพพะหรือ.
ไมใชมโนไมใชมนายตนะหรือ
ไมใชมนายตนะไมใชมโนหรือ.
ไมใชธัมมะไมใชธัมมายตนะหรือ
ไมใชธัมมายตนะไมใชธัมมะหรือ.
[๒๘๒] จักขุคือจักขายตนะหรือ
อายตนะคือโสตายตนะหรือ.
จักขุคือจักขายตนะหรือ
อายตนะคือฆานายตนะหรือ.
จักขุคือจักขายตนะหรือ
อายตนะคือชิวหายตนะหรือ ฯลฯ
อายตนะคือธัมมายตนะหรือ
โสตะคือโสตายตนะหรือ
อายตนะคือจักขายตนะหรือ.
โสตะคือโสตายตนะหรือ
อายตนะคือฆานายตนะหรือ ฯลฯ
อายตนะคือธัมมายตนะหรือ.
ฆานะคือฆานายตนะหรือ

อายตนะคือธัมมายตนะหรือ
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ
อายตนะคือจักขายตนะหรือ.
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ
อายตนะคือโสตายตนะหรือ
อายตนะคือมนายตนะหรือ (พึงผูกจักรนัย)
[๒๘๓] ไมใชจักขุไมใชจักขายตนะหรือ ไมใชอายตนะไมใชโสตายตนะหรือ.
ไมใชจักขุไมใชจักขายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชฆานายตนะหรือ.
ไมใชจักขุไมใชจักขายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชชิวหายตนะหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชธัมมายตนะหรือ
ไมใชโสตะไมใชโสตายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชจักขายตนะหรือ.
ไมใชโสตะไมใชโสตายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชฆานายตนะหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชธัมมายตนะหรือ.
ไมใชฆานะไมใชฆานายตนะหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชธัมมายตนะหรือ ฯลฯ
ไมใชธัมมะไมใชธัมมายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชจักขายตนะหรือ.
ไมใชธัมมะไมใชธัมมายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชโสตายตนะหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชมนายตนะหรือ. (พึงผูกจักรนัย)
[๒๘๔] จักขุคืออายตนะหรือ
อายตนะคือจักขุหรือ.
โสตะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือโสตะหรือ.
ฆานะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือฆานะหรือ.
ชิวหาคืออายตนะหรือ
อายตนะคือชิวหาหรือ.
กายคืออายตนะหรือ
อายตนะคือกายหรือ.
รูปคืออายตนะหรือ
อายตนะคือรูปหรือ.
สัททะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือสัททะหรือ.
คันธะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือคันธะหรือ.
รสะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือรสะหรือ.
โผฏฐัพพะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ.
มโนคืออายตนะหรือ
อายตนะคือมโนหรือ.
ธัมมะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือธัมมะหรือ.
[๒๘๕] ไมใชจักขุไมใชอายตนะหรือ ไมใชอายตนะไมใชจักขุหรือ.
ไมใชโสตะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชโสตะหรือ.
ไมใชฆานะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชฆานะหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชชิวหาหรือ.
ไมใชชิวหาไมใชอายตนะหรือ
ไมใชกายไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชกายหรือ.
ไมใชรูปไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชรูปหรือ.

ไมใชสัททะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชสัททะหรือ.
ไมใชคันธะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชคันธะหรือ.
ไมใชรสะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชรสะหรือ.
ไมใชโผฏฐัพพะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชโผฏฐัพพะหรือ.
ไมใชมโนไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชมโนหรือ.
ไมใชธัมมะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชธัมมะหรือ.
[๒๘๖] จักขุคืออายตนะหรือ
อายตนะคือโสตะหรือ.
จักขุคืออายตนะหรือ
อายตนะคือธัมมะหรือ.
โสตะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือจักขุหรือ.
โสตะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือธัมมะหรือ.
ฆานะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือจักขุหรือ.
อายตนะคือธัมมะหรือ.
ธัมมะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือจักขุหรือ.
ธัมมะคืออายตนะหรือ
อายตนะคือโสตะหรือ.
อายตนะคือมโนหรือ
(พึงผูกจักรนัย)
[๒๘๗] ไมใชจักขุไมใชอายตนะหรือ ไมใชอายตนะไมใชโสตะหรือ.
ไมใชจักขุไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชธัมมะหรือ.
ไมใชโสตะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชจักขุหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชธัมมะหรือ.
ไมใชฆานะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชจักขุหรือ.
ไมใชอายตนะไมใชธัมมะหรือ
ไมใชธัมมะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชจักขุหรือ.
ไมใชธัมมะไมใชอายตนะหรือ
ไมใชอายตนะไมใชโสตะหรือ ฯลฯ
ไมใชอายตนะไมใชมโนหรือ (พึงผูกจักรนัย).
อุทเทสวาร จบ.
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๒๘๘] จักขุคือจักขายตนะหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ แตไมใชจักขายตนะ จักขายตนะเปนจักขุดวย
เปนจักขายตนะดวย.
จักขายตนะคือจักขุหรือ?
ถูกแลว.
โสตะคือโสตายตนะหรือ?
ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ เรียกวาโสตะ แตไมใชโสตายตนะ โสตายตนะเปนโสตะ

ดวย เปนโสตายตนะดวย.
โสตายตนะคือโสตะหรือ?
ถูกแลว.
ฆานะคือฆานายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ฆานายตนะคือฆานะหรือ?
ถูกแลว.
ชิวหาคือชิวหายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ชิวหายตนะคือชิวหาหรือ?
ถูกแลว.
กายคือกายายตนะหรือ?
ยกเวนกายายตนะเสียแลว กายที่เหลือนอกนั้น เรียกวากาย แตไมใชกายายตนะ
กายายตนะเปนกายดวย เปนกายายตนะดวย.
กายายตนะคือกายหรือ?
ถูกแลว.
รูปคือรูปายตนะหรือ?
ยกเวนรูปายตนะเสียแลว รูปที่เหลือนอกนั้น เรียกวารูป แตไมใชรูปายตนะ รูปายตนะ
เปนรูปดวย เปนรูปายตนะดวย.
รูปายตนะคือรูปหรือ?
ถูกแลว.
สัททะคือสัททายตนะหรือ?
ถูกแลว.
สัททายตนะคือสัททะหรือ?
ถูกแลว.
คันธะคือคันธายตนะหรือ?
สีลคันธะ (กลิ่นศีล) สมาธิคันธะ (กลิ่นสมาธิ) ปญญาคันธะ (กลิ่นปญญา) เรียกวา
คันธะ แตไมใชคันธายตนะ คันธายตนะ เปนคันธะดวย เปนคันธายตนะดวย.
คันธายตนะคือคันธะหรือ?
ถูกแลว.
รสคือรสายตนะหรือ?
อรรถรส ธรรมรส วิมุติรส เรียกวารส แตไมใชรสายตนะ รสายตนะเปนรสดวย
เปนรสายตนะดวย.
รสายตนะคือรสหรือ?

ถูกแลว.
โผฏฐัพพะคือโผฏฐัพพายตนะหรือ?
ถูกแลว.
โผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ?
ถูกแลว.
มโนคือมนายตนะหรือ?
ถูกแลว.
มนายตนะคือมโนหรือ?
ถูกแลว.
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ?
ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น เรียกวาธัมมะ แตไมใชธัมมายตนะ
ธัมมายตนะ เปนธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย.
ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ?
ถูกแลว.
[๒๘๙] ไมใชจักขุ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขายตนะ ไมใชจักขุหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมใชจักขายตนะ เปนแตจักขุ ยกเวนจักขุ และจักขายตนะ
เสียแลว จักขุที่เหลือนอกนั้น ไมใชจักขุและ ไมใชจักขายตนะ.
ไมใชโสตะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตายตนะ ไมใชโสตะหรือ?
ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ ไมใชโสตายตนะ เปนแตโสตะ ยกเวนโสตะและโสตายตนะ
เสียแลว โสตะที่เหลือนอกนั้น ไมใชโสตะ และไมใชโสตายตนะ.
ไมใชฆานะ ไมใชฆานายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชฆานายตนะ ไมใชฆานะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชชิวหา ไมใชชิวหายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชชิวหายตนะ ไมใชชิวหาหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชกาย ไมใชกายายตนะหรือ?
ถูกแลว.

ไมใชกายายตนะ ไมใชกายหรือ?
ยกเวนกายายตนะเสียแลว กายที่เหลือไมใชกายายตนะ เปนแตกาย ยกเวนกายและ
กายายตนะเสียแลว กายที่เหลือไมใชกาย และไมใชกายายตนะ.
ไมใชรูป ไมใชรูปายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูปายตนะ ไมใชรูปหรือ?
ยกเวนรูปายตนะเสียแลว รูปที่เหลือไมใชรูปายตนะ เปนแตรูป ยกเวนรูปและ
รูปายตนะเสียแลว รูปที่เหลือไมใชรูป และไมใชรูปายตนะ.
ไมใชสัททะ ไมใชสัททายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัททายตนะ ไมใชสัททะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชคันธะ ไมใชคันธายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชคันธายตนะ ไมใชคันธะหรือ?
สีลคันธะ สมาธิคันธะ ปญญาคันธะ ไมใชคันธายตนะ เปนแตคันธะ ยกเวนคันธะ
และคันธายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือไมใชคันธะ และไมใชคันธายตนะ.
ไมใชรส ไมใชรสายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรสายตนะ ไมใชรสหรือ?
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ไมใชรสายตนะ เปนแตรส ยกเวนรส และรสายตนะ
เสียแลว ธรรมที่เหลือไมใชรส และไมใชรสายตนะ.
ไมใชโผฏฐัพพะ ไมใชโผฏฐัพพายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโผฏฐัพพายตนะ ไมใชโผฏฐัพพะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมโน ไมใชมนายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมนายตนะ ไมใชมโนหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมายตนะ ไมใชธัมมะหรือ?
ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือไมใชธัมมายตนะ เปนแตธัมมะ ยกเวนธัมมะ

และธัมมายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือไมใชธัมมะ และไมใชธัมมายตนะ.
ปทโสธนมูลจักกวาร
[๒๙๐] จักขุคือจักขายตนะหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ แตไมใชจักขายตนะ จักขายตนะ เปนจักขุดวย
เปนจักขายตนะดวย.
อายตนะคือโสตายตนะหรือ?
โสตายตนะ เปนอายตนะดวย เปนโสตายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวา
อายตนะ แตไมใชโสตายตนะ.
จักขุคือจักขายตนะหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ แตไมใชจักขายตนะ จักขายตนะ เปนจักขุดวย
เปนจักขายตนะดวย.
อายตนะคือฆานายตนะหรือ?
อายตนะคือธัมมายตนะหรือ?
ธัมมายตนะ เปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวา
อายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ.
โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ.
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ?
ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น เรียกวาธัมมะ แตไมใชธัมมายตนะ
ธัมมายตนะ เปนธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย.
อายตนะคือจักขายตนะหรือ?
จักขายตนะ เปนอายตนะดวย เปนจักขายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวา
อายตนะ แตไมใชจักขายตนะ
ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ?
ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชธัมมายตนะ ธัมมายตนะ เปน
ธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย.
อายตนะคือโสตายตนะหรือ ฯลฯ?
อายตนะคือมนายตนะหรือ?
มนายตนะเปนอายตนะดวย เปนมนายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวา
อายตนะ แตไมใชมนายตนะ (ผูมีปญญาพึงผูกจักรนัยมีบทหนึ่งๆ เปนมูล).
[๒๙๑] ไมใชจักขุ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุ ไมใชจักขายตนะหรือ?

ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชฆานายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชฆานะ ไมใชฆานายตนะหรือ?
ไมใชธัมมะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ไมใชอายตนะ ไมใชมนายตนะหรือ?
ถูกแลว (เมื่อผูกจักรนัย พึงเติมคําวา อามันตา (ถูกแลว) ทุกบท).
สุทธายตนวาร
[๒๙๒] จักขุ คืออายตนะหรือ?
อายตนะคือจักขายตนะหรือ?
จักขายตนะ เปนอายตนะดวย เปนจักขายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวา
อายตนะ แตไมใชจักขายตนะ.
โสตะ คืออายตนะหรือ?
ถูกแลว. ฯลฯ
ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ... มนะ ...
ธัมมะ คืออายตนะหรือ?
ถูกแลว.
อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ?
ธัมมายตนะ เปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะที่เหลือ นอกนั้น เรียก
วาอายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ.
[๒๙๓] ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ?

ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะที่เหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวน
จักขุและอายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชจักขุ และไมใชอายตนะ.
ไมใชอายตนะ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตะ ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนโสตะเสียแลว ฯลฯ ยกเวนฆานะเสียแลว ยกเวนชิวหาเสียแลว ฯลฯ และ
ไมใชอายตนะ.
ไมใชกาย ไมใชอายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชกายายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูป ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนรูปเสียแลว ฯลฯ ยกเวนเสียงเสียแลว ยกเวนกลิ่นเสียแลว ยกเวนรสเสียแลว
ยกเวนโผฏฐัพพะเสียแลว ฯลฯ และไมใชอายตนะ.
ไมใชมนะ ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนมนะเสียแลว อายตนะที่เหลือนอกนั้น ไมใชมนะ เปนแตอายตนะ ยกเวน
มนะและอายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชมนะ และไมใชอายตนะ.
ไมใชอายตนะ ไมใชมนายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมะ ไมใชอายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
สุทธายตนมูลจักกวาร
[๒๙๔] จักขุ คืออายตนะหรือ?
ถูกแลว.
อายตนะคือโสตายตนะหรือ?
โสตายตนะเปนอายตนะดวย เปนโสตายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนัน้ เรียกวา
อายตนะ แตไมใชโสตายตนะ.
จักขุ คืออายตนะหรือ?
ถูกแลว.
อายตนะ คือฆานายตนะหรือ?
อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ?
ธัมมายตนะเปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนัน้ เรียกวา

อายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ.
โสตะ คืออายตนะหรือ?
ถูกแลว.
อายตนะ คือจักขายตนะหรือ ฯลฯ ไมใชจักขายตนะ.
อายตนะคือธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ไมใชธัมมายตนะ.
ฆานะ ชิวหา ฯลฯ.
ธัมมะคืออายตนะหรือ?
ถูกแลว.
อายตนะคือจักขายตนะหรือ?
อายตนะคือมนายตนะหรือ?
มนายตนะเปนอายตนะดวย เปนมนายตนะดวย อายตนะที่เหลือนอกนั้น เรียกวาอายตนะ
แตไมใชมนายตนะ (พึงผูกจักรนัย).
[๒๙๕] ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะที่เหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวน
จักขุและอายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชจักขุ และไมใชอายตนะ.
ไมใชอายตนะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะที่เหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวนจักขุ
และอายตนะเสียแลว ธรรมที่เหลือนอกนั้น ไมใชจักขุ และไมใชอายตนะ.
ไมใชอายตนะ ไมใชฆานายตนะหรือ?
ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตะ ไมใชอายตนะหรือ?
ยกเวนโสตะเสียแลว ฯลฯ ยกเวนฆานะเสียแลว ยกเวนชิวหาเสียแลว ฯลฯ และ
ไมใชอายตนะ.
ไมใชกาย ไมใชอายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมะ ไมใชอายตนะหรือ?
ถูกแลว.

ไมใชอายตนะ ไมใชจักขายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมะ ไมใชอายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชโสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชอายตนะ ไมใชมนายตนะหรือ?
ถูกแลว. (พึงผูกจักรนัย).
ปณณัตติวาร จบ.
ปวัตติวาร
อุปาทวาร
[๒๙๖] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดอยู
แตโสตายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจกั ขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา โสตายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
โสตายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตโสตะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๒๙๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู
แตฆานายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจกั ขุ มีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๒๙๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตรูป ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๒๙๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจิต ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู แตจกั ขายตนะจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๑] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตรูป ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู แต
ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๒] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจิต ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู แต
ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๓๐๓] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู แตฆานายตนะ
จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๔] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?

รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดอยู แตมนายตนะจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีรปู มีจิต ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิดอยู แตรูปายตนะจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นซึ่งมีจติ มีรูป ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๕] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิดอยู แตรูปายตนะจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีรปู ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๖] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดอยู แตมนายตนะจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๐๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๐๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
กามาวจรภูมิ.
หรือวา ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๐๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน

ปญจโวการภูม.ิ
[๓๑๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๓๑๑] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เปนอรูปภูมิ แตจักขายตนะ
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๓๑๒] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรภูมิ
(พึงทราบวา ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในที่ใด มนายตนะและธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในที่นั้น
เปนเชนเดียวกัน ไมมีความตางกัน มีความสังเขปในวาระตอไป).
[๓๑๓] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะ
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
กามาวจรภูมิ.
[๓๑๔] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจะเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
หรือวา มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็
หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ.
[๓๑๕] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็
หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ เปน
อสัญญสัตตภูมิ.
[๓๑๖] มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจะเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูม.ิ
[๓๑๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ แตไมมีโสตะ ที่
กําลังเกิดอยู แตโสตายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น
และโสตายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา โสตายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีโสตะ แตไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดอยู แตจักขายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะยอม
เกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลัง
เกิดอยู (อายตนะที่ยอไวแลวเปนเชนเดียวกัน).
[๓๑๘] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมนิ ั้น.
ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจิตที่กําลังเกิดอยู แต
มนายตนะจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจิตที่กําลังเกิดอยู.
[๓๑๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีแตโสตะ ที่กําลังเกิดอยู แต
โสตายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวซึ่งไมมีจกั ษุ ไมมีโสตะที่

กําลังเกิดอยู.
หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีโสตะ แตมีจักขุที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุที่
กําลังเกิดอยู.
[๓๒๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ แตมีฆานะที่กําลังเกิดอยู แต
ฆานายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวซึ่งไมมีจกั ขุ ไมมีฆานะที่
กําลังเกิดขึ้นอยู.
หรือวา ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ แตมีจักขุที่กําลังเกิดอยู แต
จักขายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไมมีจักขุที่
กําลังเกิดอยู.
[๓๒๑] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ แตมีรูปที่กําลังเกิดอยู แต
รูปายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวซึ่งไมมีรูปที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๒] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีจิตที่กําลังเกิดอยู แตมนายตนะ
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติอยูทั้งหมด สัตวที่ไมมีจิตที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๓] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว

นั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะ
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๔] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ แตมีรูปที่กําลังเกิดอยู แต
รูปายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรปู ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๕] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ แตมีจิตที่กาํ ลังเกิดอยู แต
มนายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจติ กําลังเกิดอยู.
หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๖] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะที่กําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะ
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยูทั้งหมด.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๗] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูปที่กําลังเกิดอยู แตมนายตนะจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นและมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด.

หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิตที่กําลังเกิดอยู แตรปู ายตนะจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยูทั้งหมด.
[๓๒๘] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูปที่กําลังเกิดอยู แตธมั มายตนะจะ
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๒๙] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิตที่กําลังเกิดอยู แตธมั มายตนะจะ
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๑] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตจักขายตนะจะไมเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
อสัญญสัตตภูมิ ซึ่งเปนอรูปภูมิ.
[๓๓๒] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะจะไมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน

อรูปภูมิ.
หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๓] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตมนายตนะจะไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
อสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๔] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ไมมี.
[๓๓๕] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตรูปายตนะไมเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
อรูปภูมิ.
หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๖] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนายตนะ
จะไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๓๗] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ไมมี.

[๓๓๘] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๓๓๙] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ไมมี.
[๓๔๐] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ยอมเกิดขึ้น.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ไมมี.
[๓๔๑] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตายตนะยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ แตมีโสตะที่
กําลังเกิดอยู แตโสตายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตว
ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดอยู.
หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไมมีโสตะ แตมีจักขุที่กําลังเกิด
อยู แตจักขายตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
จักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตวซงึ่ ไมมี
โสตะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดอยู.
[๓๔๒] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไมมีจิตที่กําลังเกิดอยู แตธัมมาย*ตนะจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด.
หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.

ถูกแลว.
[๓๔๓] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๔๔] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ.
ถูกแลว.
[๓๔๕] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น.
ถูกแลว.
[๓๔๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ (อายตนะมีประมาณเทาใด พึงเพิ่ม
คําวา ยอมเกิดขึ้น เคยเกิดขึ้นแลวเชนเดียวกันในกาลทั้งปวง คือที่เปนปจจุบันบาง อดีตบาง
อนาคตบาง อดีตกับปจจุบันบาง อนาคตกับปจจุบันบาง อนาคตกับอดีตบาง.)
[๓๔๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๔๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานาย*ตนะไดเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะ
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
หรือวา ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.

[๓๔๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ
จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวและจักขายตนะ
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๕๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะจะ
ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวและจับขายตนะ
ก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๕๑] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว.
แตจักขายตนะจะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคย
เกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธหา.
[๓๕๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานาย*ตนะจะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานายตนะก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๓๕๓] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้น

แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตฆานายตนะจะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานายตนะก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนนามาวจรสัตว.
[๓๕๔] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตฆานายตนะจะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และฆานายตนะก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๓๕๕] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ
จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไดเคยเกิดขึ้นแลว และมนาย*ตนะก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
หรือวา มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะ
จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และรูปายตนะ
ก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๕๖] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น?
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะ
จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และรูปายตนะ
ก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๓๕๗] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น

แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ
จะไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และมนายตนะ
ก็ไดเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิ ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๕๘] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น.
ไมมี.
[๓๕๙] มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้น.
ไมมี.
[๓๖๐] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๓๖๑] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด โสตายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๒] จักขายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะไม
เคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แต
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปน

อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๓๖๓] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต
รูปายตนะจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปน
อรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๔] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ
จะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๕] จักขายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว แตธัมมายตนะจะไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไม
เคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้น
สุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๖] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปาย
ตนะจะไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และรูปาย
ตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.

ถูกแลว.
[๓๖๗] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตว แตมนายตนะจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมนายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้น
สุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๘] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตว แตธัมมายตนะจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้น
สุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๖๙] รูปายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ
จะไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนายตนะ
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส.
หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต
รูปายตนะจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส.
[๓๗๐] รูปายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธมั มายตนะ
จะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
ธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส.

หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๗๑] มนายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต
ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๗๒] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๗๓] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิ พาน จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นนอกนี.้
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๗๔] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
(จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะและธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นเปน
เชนเดียวกัน วาระเหลานี้เหมือนกันทั้งสองวาระ)
[๓๗๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
[๓๗๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิ พาน รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
[๓๗๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสตั วใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
[๓๗๘] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
[๓๗๙] มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๘๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๓๘๑] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๘๒] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๓๘๓] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสตั วใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๘๔] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๘๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว
แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๘๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ

จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๓๘๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๓๘๘] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะก็จะเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๘๙] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปู ายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๓๙๐] มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะจักเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมีขันธ ๕.
[๓๙๑] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๙๒] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิ พาน ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น แตจักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
จักขายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว
จักปรินิพพาน.
[๓๙๓] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๙๔] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจัก
ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๙๕] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิ พาน ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น แตรูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นและรูปายตนะก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.

[๓๙๖] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ถูกแลว.
[๓๙๗] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๓๙๘] มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๓๙๙] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๔๐๐] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๐๑] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสตั วนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตจักขายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักไม

เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญ*สัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๐๒] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๐๓] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจัก
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๔๐๔] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว
แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๐๕] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.

[๔๐๖] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตมนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
มนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๐๗] ฆานายตนะ จักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๐๘] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
[๔๐๙] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธัมมายตนะจัก
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
ถูกแลว.

[๔๑๐] มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตธัมมายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๑๑] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น?
โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตวไมมีจักษุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๒] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตวไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๓] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธัมมายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งเปนสัตว
ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๔] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.

ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งเปน
อรูปสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคย
เกิดขึ้นแลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสัตวมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๕] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสัตวมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๖] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๔๑๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และ
โสตายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ สัตวที่
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๑๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูม.ิ
หรือวา ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ.
[๔๑๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก

สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และ
รูปายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ที่เปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และ
มนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๑] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๒] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงชั้นกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๓] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๔] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู.
[๔๒๕] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ที่กําลังเขา
ถึงอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม
เกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
นอกนี้.
หรือวา มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง

เปนอรูปสัตว แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้น
แลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
[๔๒๖] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมี
รูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดอยู.
[๔๒๗] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แต
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจติ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคย
เกิดขึ้นแลว และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๒๘] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น.
ไมมี.
[๔๒๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา ธัมมายตนะไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ไมมี.

[๔๓๐] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด
ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ไมมี.
[๔๓๑] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๔๓๒] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็
หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๓๓] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
กําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมใิ ด จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๓๔] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ

ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๓๕] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นและมนายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๔๓๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส.
[๔๓๗] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?

ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๓๘] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นและมนายตนะ
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๓๙] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู
ในชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอม
ไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๔๔๐] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
เปนอรูปสัตว แตมนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม
ไมเกิดขึ้นและมนายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู
ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส

ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
[๔๔๑] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป
ที่กําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตรูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
รูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส.
[๔๔๒] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
แตมนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส.
[๔๔๓] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ และแกสัตวเหลานั้นซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพานที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู.

[๔๔๔] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานาตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ และแกสัตวเหลานั้นซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ แต
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๔๕] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ และแกสัตวเหลานั้นซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๔๖] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๔๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ
จักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.

[๔๔๘] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
และแกสัตวเหลานั้น ผูเขาถึงอรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๔๙] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๐] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจร*ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๑] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูปที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูปที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๒] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?

รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการ*ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึง่ มีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรปู ที่กําลังเกิดอยู
แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรปู ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๓] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยูนอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจติ ที่กําลังเกิดอยู
แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและมนายตนะก็ยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๔] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมใิ ด ฯลฯ
[๔๕๕] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตโสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิด
ขึ้นและโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดอยู นอกนี้.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้น.
โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวาจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
โสตายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู.
[๔๕๖] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเขา
ถึงกามาวจรภูมิ นอกนี้.
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว

นั้น ในภูมินั้น.
ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะ
จักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ.
[๔๕๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น
และรูปายตายนะก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๕๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงซึ่ง
ปญจโวการภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้น.

ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก
เกิดขึ้น และจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๐] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๑] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขา
ถึงกามาวจรภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิด
ขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๒] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก

เกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๓] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ ที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อรูปสัตว แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และ
รูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ.
[๔๖๔] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมนิ ั้นหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก
เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๕] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก
เกิดขึ้น และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๔๖๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?

จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
โสตายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้นซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะจักไมเกิดขึ้น และจักขายตนะ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
[๔๖๗] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
[๔๖๘] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
รูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลัง
จุติอยู.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิและแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขายตนะ

ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
[๔๖๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
มนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
จักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๔๗๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๔๗๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
และรูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ผูเขาถึงอรูปภูมิแลวจัก
ปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ

และแกสัตวเหลานั้น ผูเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ผูเขาถึงแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู.
[๔๗๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจร*ภูมิ แตฆานายตนะ ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
ฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ.
[๔๗๓] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ซึ่งไมมีรปู ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกเหลาสัตวนั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม*ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
รูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม*ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๔๗๔] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ซึ่งไมมีจติ ที่กําลัง
เขาถึงอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น และ
ธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตมนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น และมนายตนะ

ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.
[๔๗๕] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด.
[๔๗๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะจักไม
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๗๗] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ยอมไมเกิดแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๗๘] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.

รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไม
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๗๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจัก
ไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๔๘๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กาํ ลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
จักไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู
ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๔๘๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว*เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว-

*เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ.
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไม
เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
กามาวจรภูมิ ซึง่ เปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๔๘๒] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร*ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไม
เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามา*วจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๔๘๓] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
กามาวจรภูมิ ซึง่ เปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม
เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
กามาวจรภูมิ ซึง่ เปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ.
[๔๘๔] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้น

แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม
ไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุตจิ ากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจาก
อสัญญสัตตภูมิ.
[๔๘๕] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม
ไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
จักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๔๘๖] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอม
ไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมใิ ด มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู.

[๔๘๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตโสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะเคย
เกิดขึ้นแลว และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๘๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึง
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็จักขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี.้
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๘๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้น
แลว และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๙๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๙๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวและรูปายตนะก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.

ถูกแลว.
[๔๙๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๙๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๔๙๔] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๔๙๕] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด.
[๔๙๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ*โวการภูมิ แตโสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา โสตายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมิน้นั .
ถูกแลว.
[๔๙๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในกามา-

*วจรภูมิซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลว และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว
นอกนี้.
หรือวา ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด.
ถูกแลว.
[๔๙๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น
แกสตั วนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ*โวการภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๔๙๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว*การภูมิ แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๕๐๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ*โวการภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขนั ธ ๕ นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว
แตจักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ

จักขายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕.
[๕๐๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้.
หรือวา รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๕๐๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมา*ยตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น
แลวและธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
แตฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและ
ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว.
[๕๐๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕
นอกนี้.
หรือวา มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ.
[๕๐๔] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?

รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
ปญจโวการภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดขึ้น
แลว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว
นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปู ายตนะเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๕๐๕] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แต
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลว และ
ธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขนั ธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕.
[๕๐๖] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๕๐๗] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะ จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๕๐๘] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.

หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๕๐๙] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๕๑๐] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว*การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะจักไม
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๕๑๑] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะจักไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในกามา*วจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตจักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู
ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๕๑๒] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
รูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโวการภูมิ
แตจักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น และ
จักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว.
[๕๑๓] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?

จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แต
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว*การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไม
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๕๑๔] จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโว*การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม
เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๕๑๕] ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แต
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
รูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว.
หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในกามาวจรภูมิ
แตฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นและ
ฆานายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว.

[๕๑๖] ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกเหลาสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตวแตมนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และมนายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจร*ภูมิ แตฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดขึ้น
และฆานายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๕๑๗] ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตว แตธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
และธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ
แตฆานายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นและ
ฆานายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ.
[๕๑๘] รูปายตนะไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนายตนะ
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
อรูปภูมิ.
หรือวา มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม

มนายตนะจักไมเกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ น
ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๕๑๙] รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
รูปายตนะไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธัมมายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และธัมมายตนะก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน
อรูปภูมิ.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมิน้นั .
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในปญจ*โวการภูมิ แตรูปายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม
เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ.
[๕๒๐] มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
ธัมมายตนะก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส.
หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตมนายตนะ
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส.
อุปาทวาร จบ.
นิโรธวาร
[๕๒๑] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป และ
โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ
ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป และโสตายตนะก็ยอมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีโสตะ ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป แตจักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยูยอมดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.

[๕๒๒] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป แต
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ
ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ
ที่กําลังจุติอยูยอ มดับไป.
[๕๒๓] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตจักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอม
ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยูยอมดับไป แตจักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยูยอ ม
ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตจักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยู ยอม
ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๖] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งมีรปู ไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู
ยอมดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๗] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป

หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจิต ไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู
ยอมดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๘] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอม
ดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๒๙] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งมีรูป ไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กําลังจุติอยู
ยอมดับไป และมานายตนะก็ยอมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอม
ดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๓๐] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมดับ
ไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๓๑] มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตว
เหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นซึง่ มีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป และ

มนายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๓๒] จักขายตนะในภูมิใดยอมดับไป.
(ในอุปาทวาร ก็ดี นิโรธวาร ก็ดี อุปาทนิโรธวาร ก็ดี คําวา ในภูมิใด เปนเชนเดียว
กันในบททั้งปวง)
[๕๓๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมดับไปหรือ?
ฯลฯ ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมดับไปหรือ?
(พึงขยายคําวา ของสัตวใดในภูมิใด ใหพิสดารเชนเดียวกัน)
[๕๓๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป โสตายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังจุติอยูยอมไมดับไป แต
โสตายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดบั ไป และโสตายตนะก็ยอมไม
ดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๕๓๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ มีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดบั ไป แต
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไม
ดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีฆานะ มีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๕๓๖] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ มีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ซึ่งกําลัง

เกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว
[๕๓๗] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ มีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต
มนายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดบั ไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไป.
ถูกแลว
[๕๓๘] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู
ทั้งหมด ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไป.
ถูกแลว.
[๕๓๙] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีฆานะ มีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดบั ไป แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดบั ไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไม
ดับไป.
ถูกแลว.
[๕๔๐] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมฆี านะ มีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต
มนายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.

[๕๔๑] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด
ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไม
ดับไป.
ถูกแลว.
[๕๔๒] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด
ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด
ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๕๔๓] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมา*ยตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยู ยอมไมดบั ไป และธัมมายตนะก็ยอมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๔๔] มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๔๕] จักขายตนะในภูมิใด ยอมไมดับไป.
[๕๔๖] จักขายตนะในภูมิใดของสัตวใด ยอมไมดับไป.
คําวา ของสัตวใดก็ดี ในภูมิใดของสัตวใดก็ดี เปนเชนเดียวกัน.

[๕๔๗] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
อดีตปุจฉาในอุปาทวารก็ดี ในนิโรธวารก็ดี ในอุปาทนิโวธวารก็ดี แมอนุโลมและ
ปจจนียะ ก็เชนเดียวกัน.
[๕๔๘] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ถูกแลว.
[๕๔๙] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวนั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และของ
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมแิ ลว จักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะของ
สัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ
ก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ถูกแลว.
[๕๕๐] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ถูกแลว
[๕๕๑] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักดับไป แตจักขายตนะของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะ
ก็จักดับไป.
[๕๕๒] ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ

ก็จักดับไป.
[๕๕๓] ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
ที่กําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะก็จักดับไป.
[๕๕๔] รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตวนั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู จักดับไป แตรูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นนอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะ
ก็จักดับไป.
[๕๕๕] มนายตนะของสัตวใดจักดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นจักดับไป.
ถูกแลว.
[๕๕๖] จักขายตนะในภูมิใดจักดับไป.
[๕๕๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไป.
ถูกแลว.
[๕๕๘] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ ...?
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ฯลฯ กามาวจรสัตว ... ฯ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ฯลฯ
ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอรูปสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอสัญญสัตว อรูปสัตว ฯลฯ
ซึ่งมีขันธ ๕.
[๕๕๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ

นั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไป.
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ฯลฯ กามาวจรสัตว ฯ ... ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว ฯลฯ กามาวจรสัตว.
[๕๖๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอรูปสัตว ฯลฯ
ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอรูปสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๕๖๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมี
ขันธ ๕ จักดับไป และมนายตนะก็จักดับไป.
สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงขยายอนาคตไวในอุปาทวาร ซึ่งประกอบดวยคําวา ยสฺส
(แกสัตวใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ฉันใด แมในนิโรธวาร พึงขายใหพิสดาร ฉันนั้น.
[๕๖๒] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไป.
ถูกแลว.
[๕๖๓] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมแิ ลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป และจักขายตนะก็จักไมดับไป.

[๕๖๔] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๖๕] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไป.
ถูกแลว.
[๕๖๖] ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ
แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๖๗] ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปา*วจรภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลัง
จุติอยู จักไมดบั ไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดบั ก็หาไม ฆานายตนะของสัตว
เหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๖๘] รูปายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของ

สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู แตธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมดับไป และ
ธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไป.
ถูกแลว.
[๕๖๙] มนายตนะของสัตวใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๗๐] จักขายตนะในภูมิใด จักไมดับไป.
[๕๗๑] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๗๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตจักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และ
จักขายตนะก็จักไมดับไป.
[๕๗๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.

ถูกแลว.
[๕๗๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๗๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไม
ดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดบั ไป.
ถูกแลว.
[๕๗๖] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๗๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไม
ดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป และมนายตนะก็จัก
ไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นจักไมดบั ไป.
ถูกแลว.

[๕๗๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมดับไป
แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๗๙] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
[๕๘๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๕๘๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.

[๕๘๒] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๘๓] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะ ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๘๔] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ
ธัมมายตนะ ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๘๕] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้นเคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูปที่กําลังจุติอยู เคย
ดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีรูป ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๘๖] มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิตที่กําลังจุติอยู เคย
ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง

มีจิต ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และมนายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๘๗] จักขายตนะใดในภูมิใด ยอมดับไป.
[๕๘๘] จักขายตนะของสัตวใด ในภูมิใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับไป
แตโสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ยอ มดับไป และโสตายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยูจากกามาจรภูมิ เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม
โสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะ
ก็ยอมดับไป.
[๕๘๙] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยู จากรูปาวจรภูมิยอมดับไป แต
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู จากกามาวจรภูมิ ยอมดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังจุติ
อยูจากกามาวจรภูมิเคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ เคยดับแลว
และจักขายตนะก็จักดับไป.
[๕๙๐] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับ
ไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ยอ มดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู เคย

ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๑] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับ
ไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ยอ มดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ เปนอรูปสัตว เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยู เคย
ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับ
ไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนีย้ อ มดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยู เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอม
ดับไป.
[๕๙๓] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
จุติอยูจากกามาวจรภูมิ เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะ
ก็ยอมดับไป.
[๕๙๔] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว เปนอรูปาวจรสัตว เคยดับไปแลว แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๕] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่
กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมาย*ตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะ
ก็ยอมดับไป.
[๕๙๖] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลัง
จุติอยูจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลว
ก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอม
ดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๗] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น เคย
ดับไปแลวหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับไป
แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีรูปที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป.

ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลัง
จุติอยู เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูปที่กําลังจุติอยูเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๘] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ยอมดับไป
แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวใด
ในภูมิใดยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลัง
จุติอยู เคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และมนายตนะก็ยอมดับไป.
[๕๙๙] จักขายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด ไมเคยดับไป จักขายตนะของสัตว นั้นยอมไม
ดับไป.
ไมมี.
[๖๐๐] จักขายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไม
ดับไป.
ไมมี.
[๖๐๑] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ของสัตวใดยอมไมดับไป
ธัมมายตนะของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป.
ไมมี.
[๖๐๒] จักขายตนะในภูมิใด ยอมไมดับไป.
[๖๐๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?

จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไป
แลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปน
อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และโสตายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคย
ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคย
ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๐๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังจุตจิ ากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตว
นั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ไมเคยดับไปแลว
แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๐๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่ เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น
ยอมไมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคย
ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว
และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.

[๖๐๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่ เปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคย
ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับแลว และ
จักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๐๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และ
ธัมมายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคย
ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอม
ไมดับไป.
[๖๐๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่ เปนรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส
ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.
[๖๐๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน

ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งอยูใน
ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมดบั ไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.
[๖๑๐] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็
ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตว
นั้นยอมไมดับไป.
ถูกแลว.
[๖๑๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไม
ดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติ
อยูจากอสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดบั ไปก็
หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๑๒] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลัง
จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะ

ก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาสไมเคยดับไป
แลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๑๓] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลัง
จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม
มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะ
ก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคย
ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๑๔] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง
เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้น
จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป
และโสตายตนะก็ยอมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู
จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
มีจักขุ ที่กําลังจุติอยู จักดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๑๕] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตว ซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวนั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้
ยอมดับไป และฆานายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ฯลฯ.

[๖๑๖] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง
เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นจัก
ดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กาํ ลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป
และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด.
[๖๑๗] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับไป แต
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
[๖๑๘] ฆานายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นกามาวจรภูมิ และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยูจกั ดับไป แตรูปายตนะของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอม
ดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู จัก
ดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังจุติอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๑๙] ฆานายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ยอมดับไป แต
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู นอกนี้
ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด.
[๖๒๐] รูปายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้น จักดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิยอ มดับไป. แตธัมมาย*ตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรปู ที่กําลังจุติอยู
นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.

ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู จัก
ดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป
ที่กําลังจุติอยูจกั ดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๒๑] มนายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งปรินิพพานอยู ยอมดับไป แตธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจติ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับ
ไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิตที่กําลังจุติอยู จัก
ดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
มีจิต ที่กําลังจุติอยู จักดับไป และมนายตนะก็จักดับไป.
[๖๒๒] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ฯลฯ.
[๖๒๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ
ไป แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และโสตายตนะก็จักดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป. จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม
โสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยู จักดับไป และจักขายตนะก็
ยอมดับไป.
[๖๒๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลังจุติอยู
จากรูปาวจรภูมิ ยอมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป
และฆานายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด.
สมเด็จพระผูมีพระภาค ทรงจําแนกวาระ ๓ ไวพิสดาร แมในอดีตกับปจจุบัน ฉันใด
แมวาระนี้ บัณฑิตก็พึงจําแนกใหพิสดาร ฉันนั้น.
[๖๒๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?

จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ
ไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
[๖๒๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ
ไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และมนายตนะก็จักดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
[๖๒๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ
ไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
จุติอยู จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังจุติอยู และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๒๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักไมดับหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ยอมดับไป
แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด.
[๖๒๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
ของสัตวนั้นในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ยอมดับไป
แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด.
[๖๓๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?

รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ที่กําลังจุติ
อยูจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และ
มนายตนะก็จักดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด.
[๖๓๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับไป
แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลัง
จุติอยู จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรปู ที่กําลังจุติอยูจักดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๓๒] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ภูมิจักดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยูยอ มดับไป แตธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลัง
จุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับ มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลัง
จุติอยู จักดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจติ ที่กําลังจุติอยู จักดับไปและมนายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๓๓] จักขายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จัก
ไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ไมมีจักขุที่กําลังจุติอยู ยอม
ไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิและของสัตวเหลานั้น
ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ จักไม

ดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๓๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึง่ ไมมีจักขุที่กําลังจุติอยู
ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ยอมไม
ดับไป และฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิ พานที่กําลังจุติอยูจักไมดับไป แตจักขายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอม
ไมดับไป.
[๖๓๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู
ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง
เขาถึงอรูปภูมแิ ลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้
ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ จักไมดับไป
และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๓๖] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังจุติอยู
ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิจักไมดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๓๗] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?

ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะที่กําลังจุติอยู
ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และจักขายตนะ
ก็ยอมไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักไมดบั ไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ และของสัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปน
ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๓๘] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
ของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู
ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิจักไมดบั ไป แต
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๓๙] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูปที่กําลังจุติอยู ยอมไม
ดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิจักไมดับไป แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๐] มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป.
ยอมดับไป.
[๖๔๑] จักขายตนะในภูมิใดยอมไมดับไป.
[๖๔๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น

ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไป
ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไม
ดับไป และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมไมดับไป.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไป
ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นยอมดับไป.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลังจุติ
จากรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่ เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไม
ดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
และจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๔๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น

ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่ง
เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ก็จักไม
ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมไมดบั ไปก็หาไม มนายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และ
จักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กาํ ลัง
จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จัก
ไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมิน้นั จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะจักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และฆานายตนะก็
ยอมดับไป.

[๖๔๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึง่ เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมนายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และ
ฆานายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๔๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมดซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ยอมไมดับไป และ
ธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ยอม
ไมดับไป.
[๖๕๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป
และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมไมดับไป.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลัง

จุติจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป.
[๖๕๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูท ั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติ
อยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จัก
ไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไม
ดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
[๖๕๒] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ยอมไมดับไป.
ยอมดับไป.
[๖๕๓] จักขายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิก*สัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตโสตายตนะของสัตวเหลานัน้ จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยดับไปแลว และโสตายตนะก็จักดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นเคยดับไปแลว?
ถูกแลว.
[๖๕๔] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคย
ดับไปแลว และฆานายตนะก็จักดับไป.

หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๕๕] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้
นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๕๖] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว แต
ธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๕๗] ฆานายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไป
หรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม*ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู
เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๕๘] ฆานายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว และ
ธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๕๙] รูปายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักดับไปหรือ?

รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ
ก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๖๐] มนายตนะ ของสัตวใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ
ก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๖๖๑] จักขายตนะในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ
[๖๖๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ
ไปแลว แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และโสตายตนะก็จักดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว?
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส จักดับไป แต
จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๖๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน
รูปาวจรสัตว เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จัก*ขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และฆานาย*ตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว?
ถูกแลว.
[๖๖๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?

จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ
ไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลวและรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ใน
ภูมนิ ั้นเคยดับไปแลว?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๖๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับไป
แลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๖๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ
ไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว?
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคย
ดับไปแลว.
[๖๖๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ เคยดับไป
แลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป.

หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลว.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
กามาวจรสัตว จักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๖๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ
ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมนิ ั้น จักดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ เคยดับไป
แลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว จักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๖๙] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลว.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๗๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับไป
แลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ
ก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว

จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะ
ก็เคยดับไปแลว.
[๖๗๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แต
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนาตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
จักดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแลว.
[๖๗๒] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว.
เคยดับไปแลว.
[๖๗๓] จักขายตนะของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ
มนายตนะ ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว.
เคยดับไปแลว.
[๖๗๔] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว
ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว.
เคยดับไปแลว.
[๖๗๕] จักขายตนะในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฯลฯ.
[๖๗๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตว
นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?

จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว
แตโสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไป
แลว และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไม
ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม โสตายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๗๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน
รูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๗๘] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตว
นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ไมเคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว
และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะ
ก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๗๙] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตว
นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว

ไมเคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ
ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว
จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๐] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตว
นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ
ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
แตจักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป
และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๑] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ไมเคยดับไปแลว แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักไม
ดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และฆานายตนะ
ก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๒] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น

ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ไมเคย
ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคย
ดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึง่ เปนอสัญญสัตว จักไมดับไป
และฆานายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๓] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ไมเคย
ดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ไมเคยดับไปแลว และ
ธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ จักไมดับไป
แตฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ไมเคย
ดับไปแลว.
[๖๘๔] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
ไมเคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ
ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ไมดับไปหรือ.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพาน

อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๕] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว
ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดบั ไปก็หาไม รูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ
ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ไมเคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป
แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะ
ก็ไมเคยดับไปแลว.
[๖๘๖] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว
ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในชั้นสุทธาวาส จักไมดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว.
นิโรธวาร จบ.
อุปาทนิโรธวาร
[๖๘๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
หามิได.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได.
[๖๘๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ
ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.

หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได ฯลฯ.
[๖๘๙] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
หามิได.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได.
[๖๙๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด.
(คําที่กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) ไมควรประกอบคําวา โน (หามิได)
เขาไว ฯ คําวา ยตฺถ (ในภูมิใด) ควรประกอบใหเหมือนกับคําทั้งหลาย ที่
กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) นอกจากนี้ คําที่กําหนดดวยบทวา ยตฺถ
(ในภูมิใด) ในวาระแมทั้งสาม เปนเชนเดียวกัน).
[๖๙๑] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
หามิได ฯลฯ.
[๖๙๒] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวาธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใดยอมดับไป มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ภูมินั้น.
หามิได.
[๖๙๓] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ ที่กําลังจุติอยู แตโสตายตนะ
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีโสตะ ที่กําลังจุติอยู และโสตายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตจกั ขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีโสตะ ที่กําลังจุติ
อยู ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดบั ไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.

[๖๙๔] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังจุติอยู
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๖๙๕] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังจุติอยู แตรูปายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู และรูปตายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๖๙๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังจุติอยู แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีจิตที่กําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๖๙๗] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด แตธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่

กําลังเกิดขึ้นอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๖๙๘] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรูป ที่กําลังจุติอยู แตรูปายตนะของ
สัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตฆานายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังจุติอยู
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๖๙๙] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังจุติอยู แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตฆานายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู ซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๐๐] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด แตธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึ้นอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูย อมไมดับไป แตฆานายตนะ

ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งไมมฆี านะ ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๐๑] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
หรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังจุติอยู แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไมเกิด
ขึ้น?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังจุติอยู
ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๐๒] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไปหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยูทั้งหมด แตธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๐๓] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ
ไปหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ธัมมายตนะของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไม
เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบั ไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไม
เกิดขึ้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ยอมไมดับไป แตมนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๐๔] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๗๐๕] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส (แหงสัตวใด) ก็ดี คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส ยตฺท

(ในภูมิใด แหงสัตวใด) ก็ดี เชนเดียวกัน.
[๗๐๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น?
ถูกแลว.
(อดีตปุจฉา ในอุปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปาทนิโรธวาร ก็ดี ถึงอนุโลม
ถึงปจจนียะ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน)
[๗๐๗] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจกั ดับไป แต
จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป
และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๐๘] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานที่กําลังจุติอยู จัก
เกิดขึ้น แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นนอกนี้
จักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะ
ก็จักเกิดขึ้น.
[๗๐๙] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป แต
จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป
จักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้นจักดับไปหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๑] มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จัก
ดับไป แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้
จักดับไป และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๒] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว
นั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตฆานายตนะจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ
ก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๓] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตวนั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยูและของสัตว
เหลานั้น ผูเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๔] มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป
แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป
และมนายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.

[๗๑๖] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๗] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งเปนกามาวจรสัตว และฆานายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้จักดับไป และ
จักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๘] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดับไป และ
จักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๑๙] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ

ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น
[๗๒๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป
และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๒๑] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ
ก็จักเกิดขึ้น.
[๗๒๒] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ
ของสัตวนั้นในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดับไป
และฆานายตนะจักเกิดขึ้น.
[๗๒๓] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ และ
มนายตนะก็จักดับไป.

หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๒๔] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจ*โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป
และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น.
[๗๒๕] มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวน้นั ในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตมนายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และมนายตนะ
ก็จักเกิดขึ้น.
[๗๒๖] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
โสตายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะ
ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไม
เกิดขึ้น.
ถูกแลว.
[๗๒๗] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป

หรือ?
จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะ
ของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู และฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จัก
ไมดับไป แตจักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
จะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดับไป และจักขายตนะ
ก็จักไมเกิดขึ้น.
[๗๒๘] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ
แหงสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักไมเกิดขึ้น แต
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานัน้ ที่กําลังเขาถึง
อรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไม
เกิดขึ้น.
ถูกแลว.
[๗๒๙] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู และธัมมายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๐] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู

จักไมเกิดขึ้น แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น
ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู จักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๑] ฆานายตนะแหงสัตวใด จักไมเกิดขึ้น มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดขึ้น แตธมั มายตนะ
ของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักไมดับไป
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๒] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และของสัตว
เหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๓] มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักไมเกิดขึ้น
ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งปรินิพพานอยู
จักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น จักไม
เกิดขึ้น.
ถูกแลว.
[๗๓๔] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๗๓๕] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ จักไมเกิดขึ้น แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะ

ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน
อรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๖] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
จักไมเกิดขึ้น แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร*ภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตจักขายตนะ
จักไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่ง
จะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่ง
เปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็จักไมเกิดขึ้น.
[๗๓๗] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไป
ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน
อรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ
ถูกแลว.
[๗๓๘] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นจักไมดบั ไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดบั ไป
ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไม
เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๓๙] จักขายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?

จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโว*การภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตวจักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ใน
ภูมินั้นจักไมดบั ไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นซึ่งปรินพิ พานอยู จักไมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๔๐] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมเกิดขึ้น แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักไมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๔๑] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมเกิดขึ้น แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปน
อสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๔๒] ฆานายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดขึ้น
และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๔๓] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม

รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม
ดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั จักไมเกิดขึ้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่ง
ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมเกิดขึ้น.
[๗๔๔] รูปายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยูจักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม
ดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๗๔๕] มนายตนะจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่ง
เปนอสัญญสัตวจักไมเกิดขึ้น แตธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม
มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม
ดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น?
ถูกแลว.
[๗๔๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้นยอมเกิดขึ้น?
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู เคย
ดับไปแลว แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะยอมเกิดขึ้น.
ทานจําแนก อดีตปุจฉา กับดวยปจจุบันไวในอุปาทวาร ฉันใด บัณฑิตพึงจําแนก
อดีตปุจฉา กับดวยปจจุบัน อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี แมในอุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น.
[๗๔๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะแหงสัตวนั้น จักดับไปหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยูจัก
ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลานั้นยอมเกิดขึ้นก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๔๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ยอม
เกิดขึ้น แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู จัก
ดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๔๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับ
ไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๑] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจัก
ดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๒] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธัมมายตนะ
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
จักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๓] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
จักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่ง
มีรูป ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๔] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยูจัก
ดับไป แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๕] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๗๕๖] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น จัก
ดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
โสตายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
โสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และจักขายตนะ
ก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๗] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ยอมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักดับไป.

หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ ไมมีจักขุ ที่
กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจกั ขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิจกั ดับไป และ
จักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๘] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป
และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๕๙] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ ซึง่ เปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และ
จักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๐] จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๑] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ ไมมีฆานะ ที่
กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ ไมมีฆานะ ที่
กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่
กําลังเขาถึงอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๓] ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูจักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๔] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตวภูมิ แต
มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และมนายตนะก็จักดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว
จักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิจักดับไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.

[๗๖๕] รูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมเกิดขึ้น.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งเปนอรูป ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูจักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรปู ที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๖] มนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นจักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป มนายตนะยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ.
ธัมมายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจติ ที่กําลังเกิดขึ้น
จักดับไป แตมนายตนะยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู จักดับไป และมนายตนะก็ยอมเกิดขึ้น.
[๗๖๗] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๗๖๘] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิและแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู และ
ฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ จักไม
ดับไป แตจกั ขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้น

ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และของสัตวเหลานั้น
ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไมดบั ไป และจักขายตนะ
ก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๖๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู รูปายตนะของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งจะปรินิพพานอยูปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินพิ พาน ที่กําลังจุติอยู และรูปายตนะก็จักดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ
ถูกแลว.
[๗๗๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด?
ถูกแลว.
[๗๗๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และ
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู และรูปายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ
ถูกแลว.
[๗๗๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด?
ถูกแลว.

[๗๗๓] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ
สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ซึ่งไมมีรปู ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ
ถูกแลว.
[๗๗๔] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ซึ่งไมมีจติ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๗๗๕] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
[๗๗๖] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดบั ไป
ก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ
ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว และโสตายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๗๗] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลัง
จุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว และฆานายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ฆานายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ จักไมดบั ไป แต
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลานั้นใน

ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึง่ กําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่ง
เปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๗๗๘] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักไมดับก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน
ปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว และรูปายตนะ ก็จักไมดับไป.
หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๗๙] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักไมดับก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึง่ เปน
อสัญญสัตว และมนายตนะ ก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๐] จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง
ไมมีฆานะ ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน
อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว และรูปายตนะก็จักไมดบั ไป.

หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่
ไมมฆี านะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะของ
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว และมนายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๓] ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๔] รูปายตนะไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง
เปนอรูปสัตว แตมนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และมนายตนะ
ก็จักไมดับไป.
หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มนายตนะของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แต
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุตอิ ยูจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอ มไมเกิดขึ้น.
[๗๘๕] รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งเปน

อรูปสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินพิ พานอยู และธัมมายตนะก็จักไม
ดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๖] มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
มนายตนะยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ซึ่งไมมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งปรินพิ พานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป.
หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๗๘๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่ง
เปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ที่กําลัง
จุติอยู แตโสตายตนะของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้ และโสตายตนะก็จักดับไป.
หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
คําถาม สวนอนาคตกับดวยอดีตในนิโรธวาร คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส ก็ดี คําที่
กําหนดดวยบทวา ยตฺถ ก็ดี คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส และ ยตฺถ ก็ดี อนุโลมก็ดี ปจฺจนีย
ก็ดี ทานจําแนกไวแลว ฉันใด ปณฑิตพึงจําแนกคําถาม สวนอนาคตกับดวยอดีต แมใน
อุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น.
อุปาทนิโรธวาร จบ.
ปวัตติวาร จบ.
--------ปริญญาวาร
[๗๘๘] บุคคลใด ยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูซงึ่
โสตายตนะหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูซงึ่

จักขายตนะ.
ถูกแลว.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซงึ่ จักขายตนะ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูซึ่ง
จักขายตนะ.
ถูกแลว.
[๗๘๙] บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ.
ถูกแลว.
บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นไมกําหนดรูแลวซึง่ โสตายตนะ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นไมกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขายตนะ.
ถูกแลว.
[๗๙๐] บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นจักกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ.
ถูกแลว.
บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูซึ่ง
จักขายตนะ.
ถูกแลว.
[๗๙๑] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นกําหนดรูแลวซึง่ โสตายตนะ
หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมกําหนดอยูซงึ่

จักขายตนะ.
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซงึ่ จักขายตนะ บุคคลนั้นไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ แตไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือเวนทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ และพระอรหันต ยอมไม
กําหนดรูจักขายตนะ และไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ.
หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูซึ่ง
จักขายตนะ.
ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ ไมกําหนดรูแลว ซึ่งโสตายตนะ แตยอม
ไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือเวนทานผูพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ
และพระอรหันต ไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ และยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ.
[๗๙๒] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ.
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซงึ่ จักขายตนะ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ
หรือ?
บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลานั้นยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ แต
จักไมกําหนดรูซ ึ่งโสตายตนะก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ยอมไม
กําหนดรูซึ่งจักขายตนะ และจักไมกําหนดรูซงึ่ โสตายตนะ.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูซึ่ง
จักขายตนะ.
ทานผูพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ จักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ แตยอมไมกําหนด
รูซึ่งจักขายตนะก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมกําหนดรูซงึ่
โสตายตนะ และยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ.
[๗๙๓] บุคคลใด กําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักกําหนดรูซึ่ง
โสตายตนะหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นไดกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขายตนะ
หามิได.
บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ

หรือ?
บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลานั้นจักไมกําหนดรูแลวซึง่ จักขายตนะ
แตจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะก็หาไม ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศและปุถุชนที่
จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ และจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ.
หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลนั้นไมกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขายตนะ.
พระอรหันตจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ แตไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะก็หาไม ทาน
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ และปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมกําหนดรูซ ึ่ง
โสตายตนะ และไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ.
ปริญญาวาร จบ.
อายตนยมก จบ.
-----------ธาตุยมก
ปณณัตติวาร
[๗๙๔] ธาตุ ๑๘ คือ
๑. จักขุธาตุ
๒. โสตธาตุ
๓. ฆานธาตุ
๔. ชิวหาธาตุ
๕. กายธาตุ
๖. รูปธาตุ
๗. สัททธาตุ
๘. คันธธาตุ
๙. รสธาตุ
๑๐. โผฏฐัพพธาตุ
๑๑. จักขุวิญญาญธาตุ
๑๒. โสตวิญญาณธาตุ
๑๓. ฆานวิญญาณธาตุ
๑๔. ชิวหาวิญญาณธาตุ
๑๕. กายวิญญาณธาตุ
๑๖. มโนธาตุ
๑๗. มโนวิญญาณธาตุ
๑๘. ธัมมธาตุ
อุทเทสวาร

[๗๙๕] จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ จักขุธาตุ คือจักขุหรือ?
โสต คือโสตธาตุหรือ โสตธาตุ คือโสตหรือ ฯลฯ.
จักขุ คือ จักขุวิญญาณธาตุหรือ จักขุวิญญาณธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ ฯลฯ.
มโน คือมโนวิญญาณธาตุหรือ มโนธาตุ คือมโนหรือ?
มโนวิญญาณ คือมโนวิญญาณธาตุหรือ มโนวิญญาณธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ?
ธรรม คือธัมมธาตุหรือ ธัมมธาตุ คือธรรมหรือ?
[๗๙๖] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ไมใชจักขุธาตุ ไมใชจักขุหรือ?
ไมใชโสต ไมใชโสตธาตุหรือ ไมใชโสตธาตุ ไมใชโสตหรือ ฯลฯ?
ไมใชจักขุวิญญาณ ไมใชจักขุวิญญาณธาตุหรือ ไมใชจักขุวญ
ิ ญาณธาตุ ไมใช
จักขุวิญญาณหรือ?
ไมใชมโน ไมใชมโนธาตุหรือ ไมใชมโนธาตุ ไมใชมโนหรือ?
ไมใชมโนวิญญาณ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ ไมใชมโนวิญญาณธาตุ ไมใช
มโนวิญญาณหรือ?
ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ ไมใชธัมมธาตุ ไมใชธรรมหรือ?
[๗๙๗] จักขุ คือจักขุธาตุหรือ ธาตุ คือโสตธาตุหรือ ฯลฯ
จักขุ คือจักขุธาตุ ธาตุเปนธัมมธาตุหรือ?
จักรอันไดผกู ไวแลวในอายตนยมก ฉันใด จักรในธาตุยมกนี้ก็พึงผูกฉันนัน้ .
[๗๙๘] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุ
หรือ?
ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชฆานธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชธัมมธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ?
พึงผูกจักรนัย
[๗๙๙] จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุหรือ?
โสต คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตหรือ?
ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ.
จักขุวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ?
โสตวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตวิญญาณหรือ?
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ.
มโน คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนหรือ?
มโนวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ?
ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือธรรมหรือ.
[๘๐๐] ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชจักขุหรือ?

ไมใชโสต ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชโสตหรือ?
ไมใชฆานะ ไมใชชิวหา ไมใชกายะ ไมใชรูปะ ไมใชสัททะ ไมใชคันธะ
ไมใชรสะ ไมใชโผฏฐัพพะ.
ไมใชจักขุวิญญาณ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชจักขุวิญญาณหรือ?
ไมใชโสตวิญญาณ ไมใชฆานวิญญาณ ไมใชชิวหาวิญญาณ.
ไมใชกายวิญญาณ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชกายวิญญาณหรือ?
ไมใชมโน ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชมโนหรือ?
ไมใชมโนวิญญาณ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชมโนวิญญาณหรือ?
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชธรรมหรือ?
[๘๐๑] จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตหรือ ฯลฯ?
จักขุ คือธาตุหรือ ธาตุ คือธรรมหรือ ฯลฯ.
ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุหรือ ฯลฯ.
ธรรม คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ?
พึงผูกจักรนัย.
[๘๐๒] ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชโสตหรือ?
ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชฆานะหรือ ฯลฯ?
ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชธรรมหรือ ฯลฯ?
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชจักขุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ ไมใชธาตุ ไมใชมโนวิญญาณหรือ?
พึงผูกจักรนัย.
อุทเทสวาร จบ.
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๘๐๓] จักขุ คือจักขุธาตุหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวา จักขุ ไมใชจักขุธาตุ จักขุธาตุ เรียกวา จักขุดวย
เรียกวา จักขุธาตุดวย.
จักขุธาตุ คือจักขุหรือ?
ถูกแลว.
โสต คือโสตธาตุหรือ?
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวา โสต ไมใชโสตธาตุ โสตธาตุ เรียกวา โสตดวย
เรียกวา โสตธาตุดวย.
โสตธาตุ คือโสตหรือ?
ถูกแลว.
ฆานะ คือฆานธาตุหรือ?

ถูกแลว.
ฆานธาตุ คือฆานะหรือ?
ถูกแลว.
แมชิวหา ก็เชนเดียวกับฆานธาตุ.
กาย คือกายธาตุหรือ?
เวนจากกายธาตุเสียแลว กายที่เหลือเรียกวา กาย ไมใชกายธาตุ กายธาตุ เรียกวา
กายดวย เรียกวา กายธาตุดวย.
กายธาตุ คือกายหรือ?
ถูกแลว.
รูป คือรูปธาตุหรือ?
เวนรูปธาตุเสีย รูปที่เหลือเรียกวา รูป ไมใชรูปธาตุ รูปธาตุ เรียกวา รูปดวย
เรียกวา รูปธาตุดวย.
รูปธาตุ คือรูปหรือ?
ถูกแลว.
สัททะก็เชนเดียวกับฆานะ.
คันธะ คือคันธธาตุหรือ?
ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปญญาคันธะ เรียกวา คันธะ ไมใชคนั ธธาตุ คันธธาตุ
เรียกวา คันธะดวย เรียกวา คันธธาตุดวย.
คันธธาตุ คือคันธะหรือ?
ถูกแลว.
รส คือรสธาตุหรือ?
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เรียกวา รส ไมใชรสธาตุ รสธาตุ เรียกวา รสดวย
เรียกวา รสธาตุดวย.
รสธาตุ คือรสหรือ?
ถูกแลว.
โผฏฐัพพะก็เชนเดียวกับฆานะ.
จักขุวิญญาณ คือจักขุวิญญาณธาตุหรือ?
ถูกแลว.
จักขุวิญญาณธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ.
มโน คือมโนธาตุหรือ?
เวนมโนธาตุเสียแลว มโนที่เหลือ เรียกวา มโน ไมใชมโนธาตุ มโนธาตุ เรียกวา
มโนดวย เรียกวา มโนธาตุดวย.

มโนธาตุ คือมโนหรือ?
ถูกแลว.
มโนวิญญาณ คือมโนวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
มโนวิญญาณธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
ธรรม คือธัมมธาตุหรือ?
เวนธัมมธาตุเสียแลว ธรรมที่เหลือ เรียกวา ธรรม ไมใชธัมมธาตุ ธัมมธาตุ เรียกวา
ธรรมดวย เรียกวา ธัมมธาตุดวย.
ธัมมธาตุ คือธรรมหรือ?
ถูกแลว.
[๘๐๔] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุธาตุ ไมใชจักขุหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมใชจักขุธาตุ เรียกวา จักขุ เวนจักขุและจักขุธาตุเสียแลว
ธาตุที่เหลือไมใชจักขุ และไมใชจักขุธาตุ.
ไมใชโสต ไมใชโสตธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตธาตุ ไมใชโสตหรือ?
ทิพพโสต ตัณหาโสต ไมใชโสตธาตุ เรียกวา โสต เวนโสตและโสตธาตุเสียแลว
ธาตุที่เหลือไมใชโสต และไมใชโสตธาตุ.
ไมใชฆานะ ไมใชฆานธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชฆานธาตุ ไมใชฆานะหรือ?
ถูกแลว.
ทานยอคําวา อามนฺตา ไวทั้งสองสวน.
ไมใชชิวหา ฯลฯ ไมใชกาย ไมใชกายธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชกายธาตุ ไมใชกายหรือ?
เวนกายธาตุเสียแลว กายที่เหลือ ไมใชกายธาตุ เรียกวา กาย เวนกายและกายธาตุ
เสียแลว กายที่เหลือไมเรียกวา กาย และไมเรียกวา กายธาตุ.
ไมใชรูป ไมใชรูปธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูปธาตุ ไมใชรูปหรือ?

เวนรูปธาตุเสียแลว รูปที่เหลือ ไมเรียกวา รูปธาตุ เรียกวา รูป เวนรูปและรูปธาตุ
เสียแลว รูปที่เหลือ ไมเรียกวา รูป และไมเรียกวา รูปธาตุ.
ไมใชสัททะ ฯลฯ ไมใชคันธะ ไมใชคันธธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชคันธธาตุ ไมใชคันธะหรือ?
ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปญญาคันธะ ไมใชคันธธาตุ เรียกวา คันธะ เวนคันธะ
และคันธธาตุเสียแลว คันธะที่เหลือไมเรียกวา คันธะ และไมเรียกวา คันธธาตุ.
ไมใชรส ไมใชรสธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรสธาตุ ไมใชรสหรือ?
อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ไมใชรสธาตุ เรียกวา รส เวนรสและรสธาตุเสียแลว
รสที่เหลือไมเรียกวา รส และไมเรียกวารสธาตุ.
ไมใชโผฏฐัพพะ ฯลฯ ไมใชจักขุวิญญาณ ไมใชจักขุวิญญาณธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุวิญญาณธาตุ ไมใชจักขุวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสตวิญญาณ ไมใชฆานวิญญาณ ไมใชชิวหาวิญญาณ ไมใช
กายวิญญาณ.
ถูกแลว.
ไมใชมโน ไมใชมโนธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมโนธาตุ ไมใชมโนหรือ?
เวนมโนธาตุเสียแลว มโนที่เหลือ ไมใชมโนธาตุ เรียกวา มโน เวนมโนและมโนธาตุ
เสียแลว มโนที่เหลือไมเรียกวา มโน และไมเรียกวา มโนธาตุ.
ไมใชมโนวิญญาณ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมโนวิญญาณธาตุ ไมใชมโนวิญญาณหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธัมมธาตุ ไมใชธรรมหรือ?
เวนธรรมธาตุเสียแลว ธรรมที่เหลือไมเรียกวา ธัมมธาตุ เรียกวาธรรม เวนธรรมและ
ธัมมธาตุเสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมเรียกวา ธรรม และไมเรียกวา ธัมมธาตุ.
ปทโสธนมูลจักกวาร

[๘๐๕] จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวา จักขุ ไมใชจักขุธาตุ จักขุธาตุ เรียกวาจักขุดวย
เรียกวาจักขุธาตุดวย.
ธาตุ คือ โสตธาตุหรือ?
โสตธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา โสตธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ ไมใช
โสตธาตุ.
จักขุ คือ จักขุธาตุหรือ?
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวา จักขุ ไมใชจักขุธาตุ จักขุธาตุเรียกวา จักขุดวย
เรียกวาจักขุธาตุดวย.
ธาตุ คือ ฆานธาตุหรือ ฯลฯ?
ธาตุ คือ ธัมมธาตุหรือ?
ธัมมธาตุ ๑- เรียกวาธาตุดวย เรียกวา ธัมมธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ ไมใช
ธัมมธาตุ.
ปณณัตติวารในอายตนยมกฉันใด ปณณัตติวารในธาตุยมกก็ฉันนั้น.
พึงผูกจักรนัย.
[๘๐๖] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธาตุ ไมใชฆานธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธาตุ ไมใชธัมมธาตุหรือ?
ถูกแลว.
พึงผูกจักรนัย ทั้งหมดใชคําตอบวา อามนฺตา ทั้งสองสวน แมในธาตุที่เหลือ.
สุทธธาตุวาร
[๘๐๗] จักขุ คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือจักขุธาตุหรือ?
จักขุธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา จักขุธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวาธาตุ ไมใช
จักขุธาตุ.
โสต คือธาตุหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ.

@๑ บาลีเปน ธมฺมธาตุเจว ธมฺมธาตุ จ สงสัยจะตก ที่ถูกควรเปน ธมฺมธาตุ ธาตุ เจว ธมฺมธาตุ จ จึงจะลง
@กันกับหลักขางตน ที่แปลไวนี้ แปลอยางที่เติม คําวา ธาตุ เจว ลงไป เพราะถาแปลตามบาลีที่ขาดยอม
ไมได
@ความ ขอใหดูขอ ๘๐๗ ตอนสุดทาย ประกอบ จะเห็นไดชัด
จักขุวิญญาณ คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือจักขุวิญญาณธาตุหรือ?
จักขุวิญญาณธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา จักขุวิญญาณธาตุดวย ธาตุที่เหลือ
ไมใชจักขุวิญญาณธาตุ.
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
มโน คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือมโนธาตุหรือ?
มโนธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา มโนธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ ไมใช
มโนธาตุ.
มโนวิญญาณ คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือมโนวิญญาณธาตุหรือ?
มโนวิญญาณธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา มโนวิญญาณธาตุดวย ธาตุที่เหลือ
เรียกวา ธาตุ ไมใชมโนวิญญาณธาตุ.
ธรรม คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือธัมมธาตุหรือ?
ธัมมธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา ธัมมธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ
ไมใชธัมมธาตุ.
[๘๐๘] ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ?
เวนจักขุเสียแลว ธาตุที่เหลือ ไมใชจักขุ เปนแตธาตุ เวนจักขุและธาตุเสียแลว ธาตุ
ที่เหลือ ไมใชจักขุ และไมใชธาตุ.
ไมใชธาตุ ไมใชจักขุธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชโสต ไมใชธาตุหรือ?
เวนโสตเสียแลว ฯลฯ เวนฆานะเสียแลว เวนชิวหาเสียแลว ฯลฯ
ไมใชกาย ไมใชธาตุหรือ?
ถูกแลว.

ไมใชธาตุ ไมใชกายธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชรูป ไมใชธาตุหรือ?
เวนรูปเสียแลว ฯลฯ เวนสัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มนะ มโนวิญญาณเสียแลว ฯลฯ.
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธาตุ ไมใชธัมมธาตุหรือ?
สุทธธาตุมูลจักกวาร
[๘๐๙] จักขุ คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือโสตธาตุหรือ?
โสตธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา โสตธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ
ไมใชโสตธาตุ.
จักขุ คือธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ธาตุ คือฆานธาตุหรือ ฯลฯ?
ธาตุ คือธัมมธาตุหรือ?
ธัมมธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา ธัมมธาตุดวย ธาตุที่เหลือ เรียกวา ธาตุ
ไมใชธัมมธาตุ.
พึงผูกจักรนัย.
[๘๑๐] ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ?
เวนจักขุเสียแลว ธาตุที่เหลือไมใชจักขุ เปนแตธาตุ เวนจักขุและธาตุเสียแลว ธรรม
ที่เหลือ ไมใชจักขุและไมใชธาตุ.
ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ?
เวนจักขุเสียแลว ธาตุที่เหลือ ไมใชจักขุ เปนแกธาตุ เวนจักขุและธาตุเสียแลว ธรรม
ที่เหลือ ไมใชจักขุ และไมใชธาตุ.
ไมใชธาตุ ไมใชฆานธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธาตุ ไมใชธัมมธาตุหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ?
ถูกแลว.

ไมใชธาตุ ไมใชจักขุธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธรรม ไมใชธาตุหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุหรือ ฯลฯ?
ไมใชธาตุ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ?
ถูกแลว.
พึงผูกจักรนัย.
ปณณัตติวารแหงอายตนยมก ฉันใด ปณณัตติวารแหงธาตุยมกพึงใหพิสดาร ฉันนั้น.
ปณณัตติวาร จบ.
ปวัตติวาร
อุปาทวาร
[๘๑๑] จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตธาตุ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุธาตุยอมเกิดขึ้น และโสตธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
หรือวา โสตธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
โสตธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสต ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุธาตุ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีโสต มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๘๑๒] จักธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ฆานธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุธาตุยอมเกิดขึ้น และฆานธาตุก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
หรือวา ฆานธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ฆานธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุธาตุ
ยอมแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๘๑๓] จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด รูปธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา รูปธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
รูปธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีรปู ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุธาตุ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม รูปธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งมีรปู มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.

[๘๑๔] จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตจักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจติ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
[๘๑๕] จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุธาตุยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ธัมมธาตุยอมเกิดขึ้น และจักขุธาตุก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู.
อายตนะยมกทานจําแนกไว ฉันใด แมธาตุยมก ก็พึงจําแนก ฉันนั้น พึงกระทําให
เหมือนกัน.
ปริญญาวาร
[๘๑๖] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขุธาตุ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูซึ่งโสตธาตุ
หรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
ธาตุยมก จบบริบูรณโดยเปยยาล.
ธาตุยมก จบ.
--------สัจจยมก
ปณณัตติวาร
สัจจะ ๔ คือ
๑. ทุกขสัจจะ
๒. สมุทยสัจจะ
๓. นิโรธสัจจะ
๔. มัคคสัจจะ
อุทเทสวาร
[๘๑๗] ทุกข คือทุกขสัจหรือ ทุกขสัจ คือทุกขหรือ.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สมุทยสัจ คือสมุทัยหรือ.
นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ นิโรธสัจ คือนิโรธหรือ.
มรรค คือมัคคสัจหรือ มัคคสัจ คือมรรคหรือ.

[๘๑๘] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ ไมใชทุกขสัจ ไมใชทุกขหรือ?
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ ไมใชสมุทยสัจ ไมใชสมุทัยหรือ.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ ไมใชนิโรธสัจ ไมใชนิโรธหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ ไมใชมัคคสัจ ไมใชมรรคหรือ.
[๘๑๙] ทุกข คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ.
ทุกข คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ.
ทุกข คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ.
นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ.
นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ.
นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ.
มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือทุกขสัจหรือ.
มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ.
มรรค คือมัคคสัจหรือ สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ.
[๘๒๐] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ.
ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ.
ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ.
[๘๒๑] ทุกข คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกขหรือ.
สมุทัย คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ.
นิโรธ คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ.
มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือมรรคหรือ.
[๘๒๒] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขหรือ.
ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทัยหรือ.

ไมใชนิโรธ ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชมรรคหรือ.
[๘๒๓] ทุกข คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ.
ทุกข คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ.
ทุกข คือสัจจะหรือ สัจจะ คือมรรคหรือ.
สมุทัย คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกขหรือ ฯลฯ.
สัจจะ คือมรรคหรือ นิโรธ คือสัจจะหรือ.
สัจจะ คือทุกขหรือ ฯลฯ สัจจะ คือมรรคหรือ
มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือทุกขหรือ.
มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือสมุทัยหรือ.
มรรค คือสัจจะหรือ สัจจะ คือนิโรธหรือ.
[๘๒๔] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทัยหรือ.
ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธหรือ.
ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชมรรคหรือ.
ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขหรือ.
ไมใชสัจจะ ไมใชมรรคหรือ.
ไมใชนิโรธ ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขหรือ ฯลฯ.
ไมใชสัจจะ ไมใชมรรคหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขหรือ ฯลฯ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทัยหรือ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธหรือ.
อุทเทสวาร จบ.
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๘๒๕] ทุกข คือทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
ทุกขสัจ คือทุกขหรือ?
เวนทุกขทางกาย ทางใจเสียแลว ทุกขสัจที่เหลือ เรียกวา ทุกขสัจ ไมใชทุกข
ทุกขทางกาย ทุกขทางใจ เรียกวา ทุกขดวย เรียกวา ทุกขสัจดวย.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ?
เวนสมุทยสัจเสียแลว สมุทัยที่เหลือ เรียกวา สมุทัย ไมใชสมุทยสัจ สมุทยสัจ
เรียกวา สมุทัยดวย เรียกวา สมุทยสัจดวย.
สมุทยสัจ คือสมุทัยหรือ?
ถูกแลว.

นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ?
เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธที่เหลือ เรียกวา นิโรธ ไมใชนิโรธสัจ นิโรธสัจ เรียกวา
นิโรธดวย เรียกวา นิโรธสัจดวย.
นิโรธสัจ คือนิโรธหรือ?
ถูกแลว.
มรรค คือมัคคสัจหรือ?
เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคที่เหลือ เรียกวา มรรค ไมใชมัคคสัจ มัคคสัจ เรียกวา
มรรคดวย เรียกวา มัคคสัจดวย.
มัคคสัจ คือมรรคหรือ?
ถูกแลว.
[๘๒๖] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ?
เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจที่เหลือ ไมใชทุกข เปนทุกขสัจ เวนทุกข
และทุกขสัจเสียแลว ทุกขที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชทุกขสัจ.
ไมใชทุกขสัจ ไมใชทุกขหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทยสัจ ไมใชสมุทัยหรือ?
เวนสมุทยสัจเสียแลว สมุทัยที่เหลือ ไมใชสมุทยสัจ เปนแตสมุทัย เวนสมุทัยและ
สมุทยสัจเสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชสมุทัย และไมใชสมุทยสัจ.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชนิโรธสัจ ไมใชนิโรธหรือ?
เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธที่เหลือ ไมใชนิโรธสัจ เปนแตนิโรธ เวนนิโรธและ
นิโรธสัจเสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชนิโรธ และไมใชนิโรธสัจ.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมัคคสัจ ไมใชมรรคหรือ?
เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคที่เหลือ ไมใชมัคคสัจ เปนแตมรรค เวนมรรค และมัคคสัจ
เสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชมรรค และไมใชมัคคสัจ.
ปทโสธนมูลจักกวาร
[๘๒๗] ทุกข คือทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ?

สมุทยสัจ เรียกวา สัจจะดวย เรียกวา สมุทยสัจดวย สัจจะที่เหลือ เรียกวา สัจจะ
ไมใชสมุทยสัจ.
ทุกข คือทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
สัจจะ คือมัคคสัจหรือ?
มัคคสัจเปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชมัคคสัจ.
สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ?
เวนสมุทยสัจเสียแลว สมุทัยที่เหลือ เปนแตสมุทัย ไมใชสมุทยสัจ สมุทัยสัจ เปน
สมุทัยดวย เปนสมุทยสัจดวย.
สัจจะ คือทุกขสัจหรือ?
สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ?
สัจจะ คือมัคคสัจหรือ?
มัคคสัจเปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนสัจจะ ไมใชมัคคสัจ.
นิโรธ คือนิโรธสัจหรือ?
เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธที่เหลือ เปนแตนิโรธ ไมใชนิโรธสัจ นิโรธสัจ เปน
นิโรธดวย เปนนิโรธสัจดวย.
สัจจะ คือทุกขสัจหรือ?
สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ?
สัจจะ คือมัคคสัจหรือ?
มัคคสัจ เปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชมัคคสัจ.
มรรค คือมัคคสัจหรือ?
เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคที่เหลือ เปนแตมรรค ไมใชมัคคสัจ มัคคสัจ เปนมรรคดวย
เปนมัคคสัจดวย?
สัจจะ คือทุกขสัจหรือ?
สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ ฯลฯ?
สัจจะ คือนิโรธสัจหรือ?
นิโรธสัจ เปนสัจจะดวย เปนนิโรธสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชนิโรธสัจ.
[๘๒๘] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ?
เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจที่เหลือ ไมใชทุกข เปนแตทุกขสัจ
เวนทุกขและทุกขสัจเสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชทุกขสัจ.
ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ?

เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจที่เหลือ ไมใชทุกข เปนแตทุกขสัจ
เวนทุกขและทุกขสัจเสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชทุกขสัจ.
ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ?
ถูกแลว.
สุทธสัจจวาร
[๘๒๙] ทุกข คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือ ทุกขสัจหรือ?
ทุกขสัจ เปนสัจจะดวย เปนทุกขสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช

ทุกขสัจ.
สมุทัย คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ
นิโรธ คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
มรรค คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือ มัคคสัจหรือ?
มัคคสัจ เปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช
มัคคสัจ.
[๘๓๐] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ?
เวนทุกขเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชทุกข เปนแตสัจจะ เวนทุกขและสัจจะเสียแลว
ธรรมที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ?
เวนสมุทัยเสียแลว ฯลฯ.
ไมใชนิโรธ ไมใชสัจจะหรือ?
เวนนิโรธเสียแลว ฯลฯ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ?
เวนมรรคเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชมรรค เปนแตสัจจะ เวนมรรคและสัจจะเสีย
แลว ธรรมที่เหลือ ไมใชมรรค และไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
สุทธสัจจมูลจักกวาร
[๘๓๑] ทุกข คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือ สมุทยสัจหรือ?
สมุทยสัจ เปนสัจจะดวย เปนสมุทยสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช
สมุทยสัจ.
ทุกข คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือ นิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
สัจจะ คือ มัคคสัจหรือ?

มัคคสัจ เปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชมัคคสัจ.
สมุทัย คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
นิโรธ คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว ฯลฯ.
มรรค คือ สัจจะหรือ?
ถูกแลว.
สัจจะ คือ ทุกขสัจหรือ ฯลฯ?
สัจจะ คือ สมุทยสัจหรือ ฯลฯ?
สัจจะ คือ นิโรธสัจหรือ?
นิโรธสัจ เปนสัจจะดวย เปนนิโรธสัจดวย สัจจะที่เหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช
นิโรธสัจ.
[๘๓๒] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ?
เวนทุกขเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชทุกข เปนแตสัจจะ เวนทุกขและสัจจะเสียแลว
ธรรมที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ?
เวนทุกขเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชทุกข เปนแตสัจจะ เวนทุกขและสัจจะเสียแลว
ธรรมที่เหลือ ไมใชทุกข และไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ?
เวนสมุทัยเสียแลว สัจจะที่เหลือไมใชสมุทัย เปนแตสัจจะ เวนสมุทัย และสัจจะ
เสียแลว ธรรมที่เหลือ ไมใชสมุทัย และไมใชสัจจะ ฯลฯ.
ไมใชนิโรธ ไมใชสัจจะหรือ?
เวนนิโรธเสียแลว ฯลฯ.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ?
เวนมรรคเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชมรรค เปนแตสัจจะ เวนมรรคและสัจจะเสีย
แลว ธรรมที่เหลือ ไมใชมรรคและไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ?

เวนมรรคเสียแลว สัจจะที่เหลือ ไมใชมรรค เปนแตสัจจะ เวนมรรคและสัจจะเสีย
แลว ธรรมที่เหลือ ไมใชมรรคและไมใชสัจจะ.
ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ ฯลฯ?
ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ?
ถูกแลว.
ปณณัตติวาร จบ.
ปวัตติวาร
อุปาทวาร
[๘๓๓] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอม
เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
หรือวา สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๘๓๔] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหง
มัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอม
เกิดขึ้น และมัคคสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ.
หรือวา มัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรค ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจยอมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ.
[๘๓๕] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา มัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
หามิได.
[๘๓๖] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโว*การภูมิ.
หรือวา สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๘๓๗] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอบายภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมัคคสัจยอม

เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
จตุโวการภูมิ และปญจโวการภูมิ ที่เหลือ.
หรือวา มัคคสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๘๓๘] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออบายภูมิ แตมัคคสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ และปญจโวการภูมิ
ที่เหลือ.
หรือวา มัคคสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๘๓๙] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
(คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส ยตฺถ
(แกสัตวใด ในภูมิใด) ก็ดี พึงจําแนกใหพิสดารเชนเดียวกัน)
[๘๔๐] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นสัตวก็หาไม
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ.
[๘๔๑] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต ในอรูปภูมิ แต
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจ
ยอมไมเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ.
[๘๔๒] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?

สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต แตมัคคสัจยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต
แกผูซึ่งเขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปป*ยุตตจิตแกผูซึ่งเขานิโรธ แกอสัญญญัตว.
[๘๔๓] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๘๔๔] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ยอมเกิดขึ้น.
[๘๔๕] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออบายภูมิ แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดขึน้ และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ.
[๘๔๖] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวน้นั ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ใน
อุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งกําลังจุติอยูท ั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต
ในอรูปภูมิ.
[๘๔๗] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวน้นั ในภูมินั้นหรือ?

ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต ในอรูปภูมิ
แตมัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต
ในอรูปภูมิ.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ใน
อุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติ
อยูทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ.
[๘๔๘] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต แต
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต แกผูเขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แต
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดขึ้นและสมุทยสัจ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
มัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปปยุตตจิต แกผูเขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
[๘๔๙] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๘๕๐] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
ตรัสรูแลว.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๘๕๑] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น

หรือ?
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งตรัสรูแลว.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๘๕๒] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ?
(แมคําที่กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกันทุกบท เหตุเครื่องกระทํา
ใหตางกันแหงแบบแผน เปนเหมือนกันกับคําวา ยตฺถ ในหนหลัง)
[๘๕๓] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูช ั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต
เปนไปอยู แกอสัญญสัตว แตสมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวและสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔
มีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๘๕๔] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต
เปนไปอยู แกสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู แกอสัญญสัตว แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งตรัสรูแลว.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๘๕๕] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตที่ ๒ เปนไปอยู แกสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งตรัสรูแลว.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๘๕๖] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก

สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ?
ไมมี.
[๘๕๗] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๘๕๘] สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๘๕๙] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๘๖๐] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลัง
เขาถึงชั้นสุทธาวาส.
[๘๖๑] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แกสัตวที่ยังไมไดตรัสรู แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส.
[๘๖๒] สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้น

แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิต
ที่ ๒ เปนไปอยู แกสัตวที่ยังไมไดตรัสรู แตสมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว และสมุทยสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตว.
[๘๖๓] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้น แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๘๖๔] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และแกปุถุชนเหลานั้นผูซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัตวเหลาใดไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อนึ่ง สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค
ทุกขสัจจักเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๘๖๕] สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวสัตวนั้นหรือ?
ปุถชุ นเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้น แต
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจจัก
เกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น อุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อนึ่ง สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น.
[๘๖๖] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๘๖๗] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันต

ทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีขนั ธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้.
หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๘๖๘] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระ*อรหันตทั้งหลาย แกสัตวเหลานั้น คือ แกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สัตวที่เกิดอยูในอบาย
และอสัญญสัตว แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด อนึ่ง สัตวเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ทุกขสัจ
จักเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมิ
นั้น.
ถูกแลว.
[๘๖๙] สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจ จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น คือ สัตวที่เกิดอยูในอบาย ปุถุชนที่จัก
ไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดขึ้น
และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวน้นั ในภูมิ
นั้น.
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม อนึ่ง สัตวเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น.
[๘๗๐] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันต
ทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะจิตนั้น แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้น และ
ทุกขสัจก็จักไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต.

[๘๗๑] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และปุถุชนเหลานั้น ผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น และทุกขสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต.
[๘๗๒] สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตมัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั .
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แต
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต.
[๘๗๓] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๘๗๔] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ทานผู
เปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้น และทุกขสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต.
[๘๗๕] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระ*อรหันตทั้งหลาย แกปุถุชนผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอปายิกสัตว และ

อสัญญสัตว แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น
และทุกขสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต.
[๘๗๖] สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะจิตนั้น แตมัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอปายิกสัตว ซึ่งเปนปุถุชนที่จัก
ไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตสมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไม
เกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๘๗๗] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลัง
เกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๘๗๘] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังเกิดขึ้นอยูใ นอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้น
และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นสัตวนั้น.
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๗๙] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอุปปาทขณะแหงตัณหา
แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็เคย

เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหา ใน
เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกผูที่เขานิโรธ แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลว และสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ใน
อุปปาทขณะแหงตัณหา
[๘๘๐] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
คําวา ยตฺถ เหมือนกันทั้งหมด.
[๘๘๑] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวสัตวนั้น
ในภูมิน้นั หรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ
แหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจ ากจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ
แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจ
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๘๒] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ
แหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
สัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งไดตรัสรู
แลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวที่ไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ แต
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งไดตรัสรูแลว ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ

แหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๘๓] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหา แตมัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดขึ้น และ
มัคคสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
หรือวา มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหง
ตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็
หาไม มัคคสัจเคยเกิดขึ้นแลว และสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งได
ตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
[๘๘๔] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ไมมี.
[๘๘๕] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหง
จิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจ
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๘๖] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในภังคขณะแหงตัณหา ใน
เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และแกผูที่เขานิโรธ แตมัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยัง
ไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และที่เปนอสัญญสัตว.

หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในอุปปาทขณะแหงตัณหา
แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวและสมุทยสัจก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู และที่เปนอสัญญสัตว.
[๘๘๗] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๘๘๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุตจิ ากจตุโวการภูมิ ปญจโว*การภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและในผลจิต ในอรูปภูมิ
แตสมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และ
สมุทยสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหง
อุปปตติจิต และสัตวที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ใน
อุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวที่กําลังจุติ
จากอสัญญสัตตภูมิ.
[๘๘๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมใิ ด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ก็หาไมทกุ ขสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็ไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยัง
ไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล สัตวที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาท*ขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล

สัตวที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
[๘๙๐] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็
หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ และมัคคสัจก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะ
แหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในอุปปาทขณะ
แหงตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดขึ้น
แลว และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต
เปนไปอยู สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู
ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
[๘๙๑] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้น
อยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๙๒] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และแกปุถุชนผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.

สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด
มัคคสัจจักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแก
สัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๙๓] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้น ใน*อุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้นก็หาไม ชนเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค สมุทยสัจยอมเกิดขึน้ และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้น แกชนเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นซึง่ จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะ
แหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยูแกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว แตสมุทยสัจ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
[๘๙๔] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
แมคําที่กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) พึงทําเหมือนกันกับคําที่กําหนดดวยบทวา
ยสฺส ยตฺถ (แกสัตวใด ในภูมิใด).
[๘๙๕] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมใิ ด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระ
อรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิต
ใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และสัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมแิ ตสมุทยสัจ
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมปิ ญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิตใน
ปวัตติกาล.
หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะ*แหงจิต ในปวัตติกาล.

[๘๙๖] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก
พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิตและแกปุถุชนเหลานั้น ผูซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแกสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญ*สัตตภูมิ แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัต*มรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยูใ น
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้นและแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลัง
จุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นและทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล.
[๘๙๗] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวที่เกิดในอบายและปุถุชนที่
จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ที่จักไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นและแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค
ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตว*เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักเกิดขึ้นและสมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา.
[๘๙๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตสมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะ
แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคแกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
แกสัตวเหลานั้นในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด แกสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต
ในอรูปภูมิ.
[๘๙๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจ
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ และมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และแก
ปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะ
แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคแกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และปุถุชนเหลานั้น ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจ
จักไมเกิดขึ้นและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แก
พระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิตและแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ.
[๙๐๐] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นและแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ใน
ภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว แต
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นและมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชน
ทั้งหลาย ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู

แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้น ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกปุถุชนเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นและสมุทยสัจ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และแกปุถุชนทั้งหลายที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
[๙๐๑] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ ในภูมิใด ฯลฯ.
[๙๐๒] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
แตสมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และสมุทยสัจ
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวที่กําลังจุติ
จากอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก
พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับ
แหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และสัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้น และทุกขสัจ
ก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ แกสัตวที่กําลังจุติจาก
อสัญญสัตตภูมิ.
[๙๐๓] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้นและแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่
กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ
แตมัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย

ในภังคขณะแหงจิต แกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวที่กําลังจุติจาก
อสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต แกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แกสัตวที่กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น และทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต แกปุถุชนที่จักไมได
เฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต
และผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ.
[๙๐๔] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอืน่ ที่จักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้น และมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชน
ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แก
อสัญญสัตวท้งั หลาย.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
นั้นในภูมินั้น?
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ที่เปนอาปายิกสัตว และแกปุถุชนที่จักไม
ไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย และปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตวทั้งหลาย.
[๙๐๕] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระ*อรหันตทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตสมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดขึ้น
แลว และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.

หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๙๐๖] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระ*อรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลว
และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ที่จัก
ไดเฉพาะซึ่งมรรค.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๐๗] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แก
พระอรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด และสัตวเหลาอื่น
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ?
[๙๐๘] ทุกขยสัจเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๙๐๙] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดแกสัตว
เหลานั้น แกอสัญญสัตวทั้งหลาย แตสมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลว และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้.
หรือวา สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แตทุกขสัจ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้.
[๙๑๐] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย แกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกอาปายิกสัตว แกอสัญญสัตว
แตมัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค

ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แตทุกขสัจ
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน
ลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้น และทุกขสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอืน่ ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค.
[๙๑๑] สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกอาปายิกสัตว แตมัคคสัจจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง
จิตใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค.
หรือวา มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
มัคคสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปน
ไปอยู แตสมุทยสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดขึ้น และสมุทยสัจก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นที่ไดเฉพาะซึ่งมรรค.
[๙๑๒] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๙๑๓] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๙๑๔] สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.

หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๙๑๕] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๙๑๖] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักเกิดขึ้น.
หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๙๑๗] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
จักเกิดขึ้น.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๙๑๘] สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู แกมัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมัคคสัจก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
มัคคสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวที่เกิดในอบาย แต
สมุทยสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดขึ้น และ
สมุทยสัจก็จักไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว.
อุปาทวาร จบ.
นิโรธวาร
[๙๑๙] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตว
เหลานั้นยอมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมดับไป ในภังคขณะแหงตัณหา.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
ถูกแลว.

[๙๒๐] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทงั้ หมด ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไป และมัคคสัจก็ยอมดับไป ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูม.ิ
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นยอมดับไป ในภังคขณะแหงมรรค ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจ
ของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานัน้ ยอมดับไปและทุกขสัจก็ยอมดับไป
ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ.
[๙๒๑] สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
หามิได.
[๙๒๒] ทุกขสัจในภูมิใดยอมดับไป สมุทยสัจในภูมินั้นยอมดับไปหรือ?
ทุกขสัจในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป ฯลฯ.
คําที่กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เปนเชนเดียวกัน ทั้งในอุปปาทวาร ทั้งใน
นิโรธวาร ทั้งในอุปปาทนิโรธวาร.
เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ยอมไมมี
[๙๒๓] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ.
แมคําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) พึงใหพิสดารเชน
เดียวกัน.
[๙๒๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดบั ไป สมุทยสัจของสัตวนนั้ ยอมไม
ดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะ
แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๒๕] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ ยอมไมดบั ไป แตมัคคสัจ
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และ
มัคคสัจก็ยอมไมดับไป.

หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดบั ไป.
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว
เหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงผลจิต
ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๒๖] สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป
หรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงมัคคจิต ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของ*สัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว
ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงตัณหายอมไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปปยุตตจิต ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว
ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๒๗] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๙๒๘] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ.
คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เปนเชนเดียวกัน.
อนึ่ง ไมพึงกระทําคําวา นิโรธสมาปนฺนานํ นี้ แมในคําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส
ยตฺถ.
[๙๒๙] ทุกขสัจของสัตวใดเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
การปุจฉาที่เปนอดีต ในอุปปาทวาร ทั้งเปนอนุโลม ทั้งเปนปจจนียะ ทานจําแนก
ไวแลว ฉันใด แมในนิโรธวาร ก็พึงจําแนก ฉันนั้น
เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ไมมี.
[๙๓๐] ทุกขสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย
สัตวใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้นในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นนอกนี้
จักดับไป และสมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด.
ถูกแลว.

[๙๓๑] ทุกขสัจของสัตวใดจักดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคจักดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และของสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๓๒] สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
สมุทยสัจของปุถุชนเหลานั้น ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคจักดับไป แตมัคคสัจของปุถุชน
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไป
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้น
จักดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไป และ
สมุทยสัจก็จักดับไป.
[๙๓๓] ทุกขสัจในภูมิใดจักดับไป ฯลฯ?
[๙๓๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันต
ทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด สัตวเหลานั้น และของ
อสัญญสัตวทั้งหลายจักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้จักดับไป และสมุทยสัจก็จักดับไป.
คําที่กําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตว) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี คําที่กําหนดดวยบทวา
ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เหมือนกัน.
[๙๓๕] ทุกขสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันต
ทั้งหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป
แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักไมดับไป และ
ทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต.

[๙๓๖] ทุกขสัจของสัตวใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชนทั้งหลาย ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานัน้
จักไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต.
[๙๓๗] สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของ
พระอรหันตทั้งหลาย จักไมดบั ไป มัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น คือปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคจักไมดับไป แตสมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
และของพระอรหันตทั้งหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
[๙๓๘] ทุกขสัจในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ.
[๙๓๙] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไป.
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย
และสัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และ
อสัญญสัตวทั้งหลาย จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต.
[๙๔๐] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวน้นั ในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว และอสัญญสัตวทั้งหลาย

จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดบั ไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต.
[๙๔๑] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป แตมัคคสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และ
มัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักไมดบั ไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย และอสัญญสัตว
จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
[๙๔๒] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป.
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิตในปวัตติกาล เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๔๓] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังมิไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยูใ นภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตว
เหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุตอิ ยู ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ยอมดับไป และ
มัคคสัจก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลวที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๔๔] สมุทยสัจของสัตวใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลว
หรือ?

สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป
แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นเคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว
ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหา
วิปปยุตตจิตเปนไปอยู และผูซึ่งเขานิโรธเคยดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นยอมดับไป
ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหาเคยดับไปแลว และ
สมุทยสัจก็ยอมดับไป.
[๙๔๕] ทุกขสัจในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ.
[๙๔๖] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลวหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต
ที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลว
ก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น นอกนี้ ซึ่งกําลังจุติอยูจากจตุโวการภูมิ จากปญจ*โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป และสมุทยสัจก็เคยดับไปแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไป
แลว แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น ที่กําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๔๗] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลวหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปตติจิต
ซึ่งเปนสัตวที่ยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ซึ่งเปนสัตวท่กี ําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมใิ ด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว
แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น

ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลเคยดับไปแลว และทุกขสัจ
ก็ยอมดับไป.
[๙๔๘] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลวหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับ
ไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อ
ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู เคยดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไป
ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหาเคยดับไป
แลว และสมุทยสัจก็ยอมดับไป.
[๙๔๙] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นไมเคยดับไป
แลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอม ไมดับไป.
ไมมี.
[๙๕๐] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นไมเคยดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของ
สัตวเหลานั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไม
ดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ไมเคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลไม
เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๕๑] สมุทยสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น ไมเคยดับไป
แลวหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่เขานิโรธ ในอุปปาทขณะแหงตัณหา
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดบั ไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อ

ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังมิไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ไมเคยดับไปแลว
แตสมุทยของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู
ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตว
ไมเคยดับไปแลว และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๕๒] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๙๕๓] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนนั้ ใน
ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไม
ดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหง
อุปปตติจิต และสัตวซึ่งเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นใน
ภูมินั้นยอมไมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปตติจิต
และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ*แหงอุปปตติจิต และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไม
ดับไป.
[๙๕๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลวหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมนิ ั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แต
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปตติจิต ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป
และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป.
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต
ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู

ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ
ไมเคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๕๕] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ใน
เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น ไมเคยดับไปแลว
ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของ
อสัญญสัตวทั้งหลาย ยอมไมดบั ไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ไมเคย
ดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู
ในเมื่ออุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตวทั้งหลาย
ไมเคยดับไปแลว และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๕๖] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ใน
ภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงจิตนั้นยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของ
สัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู นอกนี้ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป และ
สมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตว
เหลานั้นยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหง
จิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๕๗] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ใน
ภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนซึ่งจะไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และของ
สัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป
และมัคคสัจก็จักดับไป.

หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ยอม
ดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจของสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๕๘] สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ปุถุชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของปุถุชนเหลานั้น และของสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรคของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป
อยู ของผูเขานิโรธ ของอสัญญสัตวทั้งหลาย จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ยอม
ดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ตัณหา จักดับไป และสมุทยสัจก็ยอมดับไป.
[๙๕๙] ทุกขสัจในภูมิใดยอมดับไป ฯลฯ.
[๙๖๐] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ
สัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น ของสัตวที่กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แต
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
จากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป
และสมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป
แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น

ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป
และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๖๑] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และปุถุชนเหลานั้น ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะ*แหงมรรค ในปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
ของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่
กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหง
จิตนั้น และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป.
[๙๖๒] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และของปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่ง
มรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ยอม
ดับไป และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้นยอม
ดับไป?
มัคคสัตวของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป
อยู จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงตัณหา จักดับไป และ

สมุทยสัจก็ยอมดับไป.
[๙๖๓] ทุกขสัจของสัตวใดยอมไมดับไป สมุทยสัจจักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตว
เหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระ*อรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหง
จิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน
อรูปภูมิ ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย
ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงจิตนั้น จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะ
แหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักไมดับไป และ
ทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๖๔] ทุกขสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวทั้งหลายจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของ
สัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักไม
ดับไปก็หาไม ทุกขสัตวของสัตวเหลานั้น คือ ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต
และปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ใน
ภังคขณะแหงจิต และปุถุชนเหลานั้น ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของ
พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลานั้น ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่ง
มรรค ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและ
ผลจิต ในอรูปภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๖๕] สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้นและของสัตว

เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป
อยู ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักไมดบั ไป
ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชน ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู ของผูซึ่งเขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดบั ไป?
ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของปุถุชนเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย และของปุถุชนซึ่งจักไมได
เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหาในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูที่เขานิโรธ
ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๖๖] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๙๖๗] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนนั้ ใน
ภูมินั้นจักไมดบั ไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับ
ไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอม
ไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมไมดับไป?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ
สัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น ของสัตวซึ่งกําลังจุตจิ ากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป
แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไม
ดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดบั ไป.
[๙๖๘] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ในปญจโวการภูมิ

สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะ
แหงจิตนั้น และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตมัคคสัจ
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปน
พระอรหันต ในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคที่เกิดขึ้นอยูใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลานั้นซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยูใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป
แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งเปนพระอรหันตในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลานั้น ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป.
[๙๖๙] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ
นั้นจักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้นในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และ
ของสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย และของ
ปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู
และของอสัญญสัตวทั้งหลาย ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ยอมไมดับไป?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว ซึ่งเปนปุถุชนที่จักไมได
เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และ
ของพระอรหันตทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และของอสัญญสัตวทั้งหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจ
ก็ยอมไมดับไป.
[๙๗๐] ทุกขสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?

ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต
และสัตวเหลาใดที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว
แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว
และสมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๗๑] ทุกขสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักดับไป
ก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และสัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และของสัตวเหลาอื่นที่จักได
เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๗๒] สมุทยสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป
ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และของสัตวเหลาอื่นที่จักได
เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๗๓] ทุกขสัจในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ.
[๙๗๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ที่เปนพระ*อรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และ
ของอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และสมุทยสัจ
ก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลว?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาสจักดับไป แตทุกขสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมี

ขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแลว.
[๙๗๕] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย และของปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว ของอสัญญสัตว
เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลว?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส จักดับไป แตทุกขสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาท*ขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตว
เหลานั้นและของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแลว.
[๙๗๖] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้นจักดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค และของอาปายิกสัตว เคยดับไปแลว แต
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ใน
อุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ
สัตวเหลานั้นและของสัตวเหลาอื่น ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จัก
ดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
เคยดับไปแลว?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูใ นชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น และของสัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป และ
สมุทยสัจก็เคยดับไปแลว.
[๙๗๗] ทุกขสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
ไมมี.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นไมเคยดับไปแลว?

เคยดับไปแลว.
[๙๗๘] ทุกขสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๙๗๙] สมุทยสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
ไมมี.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๙๘๐] ทุกขสัจในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฯลฯ.
[๙๘๑] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๙๘๒] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวน้นั ในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๙๘๓] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งอยูในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู
ไมเคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักไมดบั ไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลว?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหันตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตวจักไมดับไป แตสมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปน

อสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ไมเคยดับไปแลว.
นิโรธวาร จบ.
อุปปาทนิโรธวาร
[๙๘๔] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ยอมดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได.
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได.
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมดับไป สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั ?
หามิได.
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สมุทยสัจในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจในภูมินั้น ยอม
ดับไปก็หาไม.
คําวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกัน ทั้งอุปปาทวาร ทั้งนิโรธวาร ทั้งในอุปปาท*นิโรธวาร.
เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ยอมไมมี.
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น ยอมดับ
ไปหรือ?
หามิได.
คําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส และ ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน.
[๙๘๕] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
หรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด
ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน
อรูปภูมิ และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตว

เหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน
อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึน้ .
[๙๘๖] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไปหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงมรรค แตมัคคสัจของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด
ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน
อรูปภูมิ และมัคคสัจก็ยอมไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยูทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตว
เหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยูทั้งหมด ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน
อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึน้ .
[๙๘๗] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
หรือ?
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงมรรค แตมัคคสัจของสัตว
เหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหาวิปปยุตตจิต แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็ยอมไมดบั ไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ยอมไมดับไป แตสมุทยสัจยอม
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปป*ยุตตจิต ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป
และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๙๘๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๙๘๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตวใด) ก็ดี
เปนเชนเดียวกัน
บทวา นิโรธสมาปนฺนานํ ไมพึงกระทําแมในคําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตวใด)
[๙๙๐] ทุกขสัจไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
คําถามที่เปนอดีต ทานจําแนกไวแลวในอุปปาทวาร ฉันใด สวนที่เปนอนุโลม ก็ดี
ที่เปนปจจนียะ ก็ดี พึงจําแนกแมในอุปปาทนิโรธวาร ฉันนั้น

[๙๙๑] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนนั้ จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น แต
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้ และ
สมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๙๒] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และแกปุถุชนที่จกั ไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ
จักเกิดขึ้นในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหง
จิตใด แกสัตวเหลานั้นในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นที่จกั ไดเฉพาะซึ่งมรรค
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๙๙๓] สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจ
ของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค
และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น จักดับไป แต
สมุทยสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค
จักดับไป และสมุทยสัจก็จักเกิดขึ้น.
[๙๙๔] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๙๙๕] ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แกอสัญญสัตวทั้งหลาย แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้
และสมุทยสัจก็จักดับไป.
คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด แกสัตวใด) ก็ดี เปน
เชนเดียวกัน.

[๙๙๖] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยมรรคซึ่งเปนพระอรหันต สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้น จักไมดับไป แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น
ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมเกิดขึ้น.
[๙๙๗] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย
และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมดับไป แตทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต จักไมดับไป และทุกขสัจ
ก็จักไมเกิดขึ้น.
[๙๙๘] สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
สมุทยสัจแหงสัตวเหลานัน้ ซึ่งเปนปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมดับไป แต
สมุทยสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
อรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมเกิดขึ้น.
[๙๙๙] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๐๐] ทุกขสัจจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด.
คําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี
เชนเดียวกัน ฯลฯ.
สมุทยสัจ มัคคสัจ.
กระทําตางๆ กัน คือ มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
ของพระอรหันต ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๑] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ของสัตวใด ฯลฯ.

คําถามที่เปนอดีตกับดวยปจจุบัน คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยตฺถ ก็ดี คําวา ยสฺส และ
ยตฺถ ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน ทั้งในอุปปาทวาร ทั้งในอุปปาท*นิโรธวาร ผูมปี ญญาพึงจําแนกไป.
[๑๐๐๒] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แก
สัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
และสมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวงซึ่งกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวงซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๓] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต
และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตว
เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ซึง่ จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง
อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะ
แหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักได
เฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจ
ก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๔] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
สมุทัยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตว
เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหา และมัคคสัจก็จักดับไป.

หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักดับไป สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของ
สัตวเหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู
ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว จักดับไป แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักดับไป และ
สมุทยสัจก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๕] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๐๖] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก
พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล และสมุทยสัจก็จักดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป
แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติการ จักดับไป
และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๗] ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ พระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะ
แหงจิต และแกปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล และแกสัตวซึ่งเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้น จักดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใจ แกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยูใ น
อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?

มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้นในภังคขณะแหงจิตนั้น และของ
สัตวเหลาอื่นซึง่ จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว
เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตนั้น และสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๐๐๘] สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไปหรือ?
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ อาปายิกสัตว และปุถุชนที่จักได
เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม
สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหง
ตัณหา และมัคคสัจก็จักดับไป.
หรือวา มัคสัจคของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป สมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นใน
ภูมินั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักได
ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิต ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตว
เหลาอื่นที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู
จักดับไป แตสมุทยสัจยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจแหงสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักดับไป และสมุทยสัจก็ยอม
เกิดขึ้น.
[๑๐๐๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ซึ่งกําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตสมุทยสัจของ
สัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม.
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
ของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวน้นั ?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด

ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต
ทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
ของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๐๑๐] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ
ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและ
ผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และ
ปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น คือ ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และ
ของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชน
ที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหง
มรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักไมดบั ไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๐๑๑] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
และแกสัตวเหลาอื่น ที่จกั ไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปน
ไปอยู แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้น คือ ปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา
จักไมดับไป แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูที่เขานิโรธ ของอสัญญสัตว
จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดขึ้น.

[๑๐๑๒] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๑๓] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนนั้ ใน
ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ
แตสมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะ
แหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญ*สัตตภูมิ และสมุทยสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
สมุทยสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของพระ*อรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น และของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญ*สัตตภูมิ จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจ
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตทั้งหลาย ใน
ภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตวซึ่งกําลังจุติ
จากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึน้ .
[๑๐๑๔] ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักไมดับไปหรือ?
ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงมรรค สัตวเหลาใด
จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิตนั้น และ
แกสัตวเหลาอืน่ ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไม
ดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลาย ในภังคขณะแหงจิต และแกปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน
อรูปภูมิ แกสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ของพระอรหันตทั้งหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต
และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลังเกิดขึ้นอยูใ นอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล

และของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
แกพระอรหันตทั้งหลายในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ที่กําลัง
จุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิและ
ของสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๐๑๕] สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักไมดับไปหรือ?
สมุทยสัจยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ*แหงจิตนั้น และแกสัตวเหลาอื่น ที่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อ
ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจของสัตวเหลาในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตทั้งหลาย
และแกปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต
เปนไปอยู แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็จักไมดับไป.
หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
มัคคสัจของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลานั้นของในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และ
ของพระอรหันตทั้งหลาย และของปุถุชนที่จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา
ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตวทั้งหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอม
ไมเกิดขึ้น.
[๑๐๑๖] ทุกขสัจเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ?
คําถามที่เปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน
นิโรธวาร ฉันใด แมในอุปาทนิโรธวาร ผูมีปญญาก็พึงจําแนก ฉันนั้น.
อุปานิโรธวาร จบ.
ปวัตติวาร จบ.
ปริญญาวาร
[๑๐๑๗] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นยอมละสมุทยสัจ หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดยอมละสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูทุกขสัจ?
ถูกแลว.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นยอมไมละสมุทยสัจหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา บุคคลใดยอมไมละสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมไมกาํ หนดรูทุกขสัจ?
ถูกแลว.
[๑๐๑๘] บุคคลใดไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นไดกําหนดรูแลวซึง่ ทุกขสัจ?
ถูกแลว.
บุคคลใดไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นไมไดกําหนดรูแลวซึ่ง
ทุกขสัจ?
ถูกแลว.
[๑๐๑๙] บุคคลใดจักกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นจักละสมุทยสัจ หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นจักกําหนดรูทุกขสัจ?
ถูกแลว.
บุคคลใดจักไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไมละสมุทยสัจ หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดจักไมละสมุทยสัจ บุคคลนั้นจักไมกําหนดรูทุกขสัจ?
ถูกแลว.
[๑๐๒๐] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูทุกขสัจ?
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ หรือ?
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ แตไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลที่มีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหันต ยอมไมกําหนดรู
ทุกขสัจ และไมไดละแลวซึ่งสมุทัยสัจ.
หรือวา บุคคลใดไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ แตยอมไม
กําหนดรูทุกขสัจก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนแตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
และพระอรหันตไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจดวย ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจดวย.
[๑๐๒๑] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นจักละสมุทยสัจ หรือ?
หามิได.

หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูท ุกขสัจ
หามิได.
บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไมละสมุทยสัจหรือ?
ชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ชนเหลานั้น ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ แตจักไมละ
สมุทยสัจก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน
เหลานั้น ยอมไมกําหนดผูผูทุกขสัจดวย จักไมละสมุทยสัจดวย.
หรือวา บุคคลใดจักไมละสมุทยสัจ บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมละสมุทยสัจ แตยอมไมกําหนดรู
ทุกขสัจก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน
เหลานั้น จักไมละสมุทยสัจดวย ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจดวย.
[๑๐๒๒] บุคคลใดไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นจักละสมุทยสัจ หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลนั้นไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ
หามิได.
บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลนั้นจักไมละซึ่งสมุทยสัจ หรือ?
ชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ชนเหลานั้นไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ แตจักไมละ
ซึ่งสมุทยสัจก็หาไม ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะ
ซึ่งมรรค ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและปุถุชนเหลานั้น ไมไดกําหนดรูแลวซึ่ง
ทุกขสัจดวย จักไมละซึ่งสมุทยสัจดวย.
หรือวา บุคคลใดจักไมละซึ่งสมุทยสัจ บุคคลนั้นไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ?
พระอรหันตจักไมละสมุทยสัจ แตไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจก็หาไม ทานผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ทานผูมีความพรอม*เพรียงดวยอรหัตมรรคและปุถุชนเหลานั้น จักไมละสมุทยสัจดวย ไมไดกําหนดรูแลวซึง่
ทุกขสัจดวย
ปริญญาวาร จบ.
สัจจยมก จบ.
สังขารยมก
ปณณัตติวาร
[๑๐๒๓] สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร.
ลมอัสสาสะและปสสาสะ ชื่อวา กายสังขาร วิตกและวิจาร ชื่อวา วจีสงั ขาร สัญญา
และเวทนา ชื่อวา จิตตสังขาร ธรรมที่สัมปยุตดวยจิต แมทั้งหมด เวนวิตกและวิจาร ชื่อวา
จิตตสังขาร.
[๑๐๒๔] กายชื่อวา กายสังขารหรือ กายสังขาร คือกายหรือ?
อุทเทสวาร

วจี ชื่อวา วจีสังขารหรือ วจีสังขาร คือวจีหรือ?
จิต ชื่อวา จิตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือจิตหรือ?
[๑๐๒๕] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชกายสังขาร ไมใชกายหรือ?
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชวจีสังขาร ไมใชวจีหรือ?
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชจิตหรือ?
[๑๐๒๖] กาย ชื่อวากายสังขารหรือ สังขารคือวจีสงั ขารหรือ?
กาย ชื่อวากายสังขารหรือ สังขาร คือจิตตสังขารหรือ?
วจี ชื่อวาวจีสังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ?
วจี ชื่อวาวจีสังขารหรือ สังขาร คือจิตตสังขารหรือ?
จิต ชื่อวาจิตตสังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ?
จิต ชื่อวาจิตตสังขารหรือ สังขาร คือวจีสงั ขารหรือ?
[๑๐๒๗] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ?
ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ?
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ?
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ?
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ?
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ?
[๑๐๒๘] กายสังขาร คือวจีสังขารหรือ วจีสังขาร คือกายสังขารหรือ?
กายสังขาร คือจิตตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือกายสังขารหรือ?
วจีสังขาร คือจิตตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือวจีสังขารหรือ?
[๑๐๒๙] ไมใชกายสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชวจีสังขาร ไมใชกาย*สังขารหรือ?
ไมใชกายสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร
หรือ?
ไมใชวจีสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ?
อุทเทสวาร จบ.
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๑๐๓๐] กาย ชื่อวากายสังขารหรือ?
หามิได.
กายสังขาร ชื่อวากายหรือ?
หามิได.
วจี ชื่อวาวจีสังขารหรือ?
หามิได.

วจีสังขาร ชื่อวาวจีหรือ?
หามิได.
จิต ชื่อวาจิตตสังขารหรือ?
หามิได.
จิตตสังขาร ชื่อวาจิตหรือ?
หามิได.
[๑๐๓๑] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ?
กายสังขาร ไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนกาย และกายสังขาร ไมใช
กาย และไมใชกายสังขาร.
ไมใชกายสังขาร ไมใชกายหรือ?
กาย ไมใชกายสังขาร เปนแตกาย ธรรมที่เหลือ เวนกายและกายสังขาร ไมใชกาย
และไมใชกายสังขาร.
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ?
วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนวจี และวจีสังขาร ไมใชวจี
และไมใชวจีสังขาร.
ไมใชวจีสังขาร ไมใชวจีหรือ?
วจี ไมใชวจีสังขาร เปนแตวจี ธรรมที่เหลือ เวนวจี และวจีสังขาร ไมใชวจี และ
ไมใชวจีสังขาร.
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ?
จิตตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนจิต และจิตตสังขาร
ไมใชจิต และไมใชจิตตสังขาร.
ไมใชจิตตสังขาร ไมใชจิตหรือ?
จิต ไมใชจิตตสังขาร เปนแตจิต ธรรมที่เหลือ เวนจิต และจิตตสังขาร ไมใชจิต
และไมใชจิตตสังขาร.
ปทโสธนมูลจักกวาร
[๑๐๓๒] กาย ชื่อวากายสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร คือวจีสังขารหรือ?
วจีสังขาร เปนสังขารดวย เปนวจีสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช
วจีสังขาร.
กาย ชื่อวากายสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร คือจิตตสังขารหรือ?
จิตตสังขาร เปนสังขารดวย เปนจิตตสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช

จิตตสังขาร.
วจี ชื่อวาวจีสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร ชื่อวากายสังขารหรือ?
กายสังขาร เปนสังขารดวย เปนกายสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช
กายสังขาร.
วจี ชื่อวาวจีสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร คือจิตตสังขารหรือ?
จิตตสังขาร เปนสังขารดวย เปนจิตตสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช
จิตตสังขาร.
จิต ชื่อวาจิตตสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร คือกายสังขารหรือ?
กายสังขาร เปนสังขารดวย เปนกายสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช
กายสังขาร.
จิต ชื่อวาจิตตสังขารหรือ?
หามิได.
สังขาร คือวจีสังขารหรือ?
วจีสังขาร เปนสังขารดวย เปนวจีสังขารดวย สังขารที่เหลือ เปนแตสังขาร ไมใช
วจีสังขาร.
[๑๐๓๓] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ?
กายสังขาร ไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนกายและกายสังขาร
ไมใชกายและไมใชกายสังขาร.
ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ?
ถูกแลว
ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ?
กายสังขารไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนกายและกายสังขาร ไมใช
กาย และไมใชกายสังขาร.
ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ?
วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนวจีและวจีสังขาร ไมใชวจี
และไมใชวจีสังขาร.

ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ
วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนวจีและวจีสังขาร ไมใชวจี
และไมใชวจีสังขาร
ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ?
จิตตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนจิตและจิตตสังขาร
ไมใชจิต และไมใชจิตตสังขาร.
ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ?
ถูกแลว.
ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขาร หรือ?
จิตตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เวนจิตและจิตตสังขาร
ไมใชจิตและไมใชจิตตสังขาร.
ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขาร หรือ?
ถูกแลว.
สุทธสังขารวาร
[๑๐๓๔] กายสังขาร คือวจีสังขาร หรือ?
หามิได.
วจีสังขาร คือกายสังขาร หรือ?
หามิได.
กายสังขาร คือจิตตสังขาร หรือ?
หามิได.
จิตตสังขาร คือกายสังขาร หรือ?
หามิได.
วจีสังขาร คือจิตตสังขาร หรือ?
หามิได.
จิตตสังขาร คือวจีสังขาร หรือ?
หามิได.
[๑๐๓๕] ไมใชกายสังขาร ไมใชวจีสังขาร หรือ?
วจีสังขาร ไมใชกายสังขาร เปนแตวจีสังขาร สังขารที่เหลือ เวนกายสังขารและ
วจีสังขาร ไมใชกายสังขาร และไมใชวจีสังขาร.
ไมใชวจีสังขาร ไมใชกายสังขาร หรือ?

กายสังขาร ไมใชวจีสังขาร เปนแตกายสังขาร สังขารที่เหลือ เวนวจีสังขาร และ
กายสังขาร ไมใชวจีสังขารและไมใชกายสังขาร.
ไมใชกายสังขาร ไมใชจิตตสังขาร หรือ?
จิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร เปนแตจิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เวนกายสังขาร
และจิตตสังขาร ไมใชกายสังขารและไมใชจิตตสังขาร.
ไมใชจิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร หรือ?
กายสังขาร ไมใชจิตตสังขาร เปนแตกายสังขาร สังขารที่เหลือ เวนจิตตสังขารและ
กายสังขาร ไมใชจิตตสังขารและไมใชกายสังขาร.
ไมใชวจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร หรือ?
จิตตสังขาร ไมใชวจีสังขาร เปนแตจิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เวนวจีสังขารและ
จิตตสังขาร ไมใชวจีสังขารและไมใชจิตตสังขาร
ไมใชจิตตสังขาร ไมใชวจีสังขาร หรือ?
วจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร เปนแตวจีสังขาร สังขารที่เหลือ เวนจิตตสังขารและ
วจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร และไมใชวจีสังขาร.
นิทเทสวาร จบ.
ปณณัตติวาร จบ.
---------ปวัตติวาร
อุปปาทวาร
[๑๐๓๖] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
เวนวิตกและวิจารเสียแลว กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขารยอมเกิดขึ้น
และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในชั้นกามาวจร ที่เขาปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
หรือวา วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว วจีสงั ขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงวิตกและวิจาร แตกายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดขึ้น
และกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเกิดในชั้นกามาวจร ที่เขาปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๓๗] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.

เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงจิต แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดขึ้น
และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๓๘] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวนวิตกและวิจารเสียแลว จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิต แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดขึ้น และวจีสังขาร
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร.
[๑๐๓๙] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในปฐมฌาน
(ซึ่งเกิดขึ้นแลว) ในกามาวจรภูมิ.
หรือวา วจีสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
วจีสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารยอม
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือใน
ปฐมฌาน (ซึ่งเกิดขึ้นแลว) ในกามาวจรภูมิ.
[๑๐๔๐] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
จิตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แต
กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือปฐมฌาน ในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในกามาวจรภูมิ.
[๑๐๔๑] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือในปฐมฌาน (ซึ่งเกิดขึ้นแลว) ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ.
[๑๐๔๒] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ.
คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน.
[๑๐๔๓] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน

อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขาร
ยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
เวนวิตกและวิจารเสียแลว วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไม
เกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แกผูที่เขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
[๑๐๔๔] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นหรือ?
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงจิต แตจิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขารยอมไม
เกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต แกผูที่
เขานิโรธ แกอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๔๕] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
เวนวิตกและวิจารเสียแลว วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิต แตจิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น และ
จิตตสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต แกผูที่เขานิโรธ แก
อสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๔๖] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขาร
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอ มไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
คือจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตกายสังขารยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
ในจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ.
[๑๐๔๗] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นใน

ภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
แตจิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๔๘] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต
จิตตสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินั้น คือในอสัญญสัตตภูมิ.
หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๔๙] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นทั้งหมด คือ
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แก
อสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ.
คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ ก็ดี พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน ขอวา "นิโรธ*สมาปนฺนานํ" ยอมไมไดในคําวา "ยสฺส ยตฺถ"
[๑๐๕๐] กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวนนั้ หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฯลฯ.

ถูกแลว.
[๑๐๕๑] กายสังขารเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
แมคําวา ยตฺถ ในภูมิใด เปนเชนเดียวกันทุกบท.
[๑๐๕๒] กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต
วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารเกิดขึ้นแลว และวจีสังขารก็
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ.
หรือวา วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน
อรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารเกิดขึ้นแลว
และกายสังขารก็เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ.
[๑๐๕๓] กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมินั้น?
จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน
รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
จิตตสังขารเกิดขึ้นแลว และกายสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน
ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ.
[๑๐๕๔] วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
จิตตสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตวจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารเกิดขึ้นแลว และวจีสังขารก็เกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน
อรูปาวจรภูมิ นอกนี้.
[๑๐๕๕] กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?

ไมมี.
หรือวา วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี.
กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี.
วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี.
[๑๐๕๖] กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๕๗] กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน
อรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารไมเกิดขึ้น
แลว และวจีสังขารก็ไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต
กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสงั ขารไมเกิดขึ้นแลว และ
กายสังขารก็ไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๐๕๘] กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน
รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตจิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
กายสังขารไมเกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็ไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูกําลัง
เขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๐๕๙] วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลว

แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตจิตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็ไมเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๐๖๐] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้น ใน
ลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตว นอกนี้.
[๑๐๖๑] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสตั วทั้งหลาย ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสตั ว นอกนี้.
[๑๐๖๒] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมวิจาร เกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และ
วจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตว นอกนี้.
[๑๐๖๓] กายสังขารจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๖๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมิน้นั คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ.

หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต
เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด และสัตวผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขาร
จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้.
[๑๐๖๕] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมี
ปจฉิมจิต เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ
แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขาร
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ นอกนี้.
[๑๐๖๖] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมนิ ั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น?
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตวจีสังขารจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้นและวจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน
อรูปาวจรภูมิ นอกนี้.
[๑๐๖๗] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ใน
ลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู แตวจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
กายสังขารจักไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ผูที่จักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?

ถูกแลว.
[๑๐๖๘] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
[๑๐๖๙] วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูม ีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เกิดขึ้นใน
ลําดับแหงจิตใด แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารก็จักไมเกิดขึ้นและ
จิตตสังขารก็จักไมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๑๐๗๐] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๗๑] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสงั ขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวิจาร
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาถึงจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดขึ้น และกายสังขารก็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิน้นั ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูมีปจฉิมจิต อันไม
มีวิตก ไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๐๗๒] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?

กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แต
จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้นและจิตตสังขารก็จัก
ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กายสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๐๗๓] วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมี
วิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตจิตตสังขารจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๐๗๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๗๕] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๗๖] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?

ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวและวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร.
[๑๐๗๗] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๗๘] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
กายสังขารยอมเกิดขึ้น และจีวรสังขารก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
หรือวา วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดใน
กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขาร
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และกายสังขารก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๗๙] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๘๐] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสตั วใดในภูมิใด จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแก

สัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จิตตสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ใน
อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร.
[๑๐๘๑] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ไมมี.
[๑๐๘๒] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นหรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ไมมี.
[๑๐๘๓] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
หรือ?
เคยเกิดขึ้นแลว.
หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น.
ไมมี.
[๑๐๘๔] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๘๕] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลม*อัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
ของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๐๘๖] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้น

แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๘๗] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมิ
นั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๘๘] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
จิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๘๙] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
จิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๙๐] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตที่มีวิตกและวิจาร แต
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้น นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง
จิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
วิตกและวิจาร.
[๑๐๙๑] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๙๒] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตว
นั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
กายสังขารยอมเกิดขึ้นและวจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมิน้นั .
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลานั้นนัน่ แหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงลม
อัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๙๓] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นและกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
[๑๐๙๔] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ที่มีวิตก
และมีวิจาร แตจิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดขึ้น

และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตวจีสงั ขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
วิตกและวิจาร.
[๑๐๙๕] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับ
แหงจิตใด.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๙๖] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๐๙๗] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นและจิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตก
ไมมีวิจาร.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น.
จิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกมีวจิ าร
แตวจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นและวจีสังขารก็ยอม

ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร.
[๑๐๙๘] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๐๙๙] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ
ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลานั้นนัน่ แหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และวจีสังขารก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูที่จักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวจิ าร
เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
ของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นและกายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต ผูที่จักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขา
ทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานัน้ นั่นแหละ ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๑๐๐] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น และจิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
ถูกแลว.
[๑๑๐๑] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมใิ ด จิตตสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น

ก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นและจิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
และไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันมี
วิตกและมีวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักไม
เกิดขึ้นและวจีสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมี
วิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๑๐๒] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูที่จักมี
ปจฉิมจิตอันไมมีวิตกและไมมีวจิ าร เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลว วจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้.
หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
ถูกแลว.
[๑๑๐๓] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แต
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๑๑๐๔] วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูม ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตจิตต*สังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฯลฯ.
ถูกแลว.
[๑๑๐๕] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๑๐๖] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในกามาวจรภูมิ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม

กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลว และวจีสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้.
หรือวา วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้นในภูมินั้น.
วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกิดขึ้น และกายสังขาร
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ.
[๑๑๐๗] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในกามาวจรภูมิ แตจิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารเคยเกิดขึ้น
แลว และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจัก
เกิดขึ้น และกายสังขารก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน
ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม.ิ
[๑๑๐๘] วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในภูมิมีวิตกมีวิจาร แตจิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารเคย
เกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภูมิมีวิตกมีวิจาร นอกนี้.
หรือวา จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิไมมีวิตกไมมีวิจาร แต
วจีสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดขึ้น และวจีสังขาร
ก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิมีวิตกมีวิจาร
[๑๑๐๙] กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.

[๑๑๑๐] กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๑๑๑๑] วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น.
เคยเกิดขึ้นแลว.
[๑๑๑๒] กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๑๑๓] กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจร*ภูมิ แตวจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลว
และวจีสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
ไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในกามาวจรภูมิ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตกายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นใน
ภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นและกายสังขารก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกวิจาร เกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๑๑๔] กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมิน้นั หรือ?
กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตจติ ตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม กายสังขาร
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และจิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผูเปนอสัญญสัตว.

หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในกามาวจรภูมิ แตกายสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขาร
จักไมเกิดขึ้น และกายสังขารก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผูเปนอสัญญสัตว.
[๑๑๑๕] วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ในภูมิที่ไมมีวิตกไมมีวิจาร
แตจิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
จิตตสังขารก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ใน
ภูมิอันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว.
หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวนั้นในภูมินั้น.
จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต ในภูมิที่มีวิตกและมีวิจาร แตวจีสังขารไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม จิตตสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ในภูมิที่ไมมีวิตก ไมมีวิจาร ผูเ ปนอสัญญสัตว.
อุปาทวาร จบ.
นิโรธวาร
[๑๑๑๖] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เวนวิตกและวิจาร
ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ผูเ ขา
ปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และ
วจีสังขารก็ยอมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงวิตกวิจาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอม
ดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวนั้น ผูเขาปฐมฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และกายสังขารก็ยอม
ดับไป.
[๑๑๑๗] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.

หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอม
ดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๑๘] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ยอมดับไป แต
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงวิตก
และวิจาร ยอมดับไป และวจีสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๑๙] กายสังขารในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารในภูมินั้น ยอมดับไป
หรือ?
กายสังขารในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ยอมดับไป แตวจีสังขารในภูมินั้น
ยอมดับไปก็หาไม ฯลฯ.
[๑๑๒๐] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ ฯลฯ
คําวา ยสฺส (แหงสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใดในภูมิใด) ก็ดี เปน
เชนเดียวกัน.
[๑๑๒๑] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ
ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิตที่ไมมีวิตกไมมีวจิ าร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขา
นิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เวนวิตกและวิจาร
ยอมไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น
ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เวนลมอัสสาสะ*ปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมดับไป.
[๑๑๒๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับ
ไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้นยอมไมดบั ไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ใน

อุปปาทขณะแหงจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดบั ไป และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไป?
ถูกแลว.
[๑๑๒๓] วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจารยอมไมดับไป แตจิตต
สังขารของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวยอมไมดบั ไป และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป.
ถูกแลว.
[๑๑๒๔] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๑๑๒๕] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตว
นั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เวนลม
อัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม
กายสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต อัน
ไมมีวิตกและไมมีวิจาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ
วจีสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
คําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใดในภูมิใด) ก็ดี
พึงใหพิสดาร เชนเดียวกัน ไมพึงกระทําวาผูเขานิโรธ ในคําวา ยสฺส ยตฺถ.
[๑๑๒๖] กายสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับ
ไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ฯลฯ.
การถามที่เปนอดีต ในอุปปาทวารตลอดถึงคําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส
ยตฺถ (ของสัตวใดในภูมิใด) ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลว ฉันใด แม
ในนิโรธวาร ก็พึงจําแนก ฉันนั้น ไมมีการทําตางๆ กัน.
[๑๑๒๗] กายสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักดับไป?

วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ซึ่งกําลังจุติอยู จักดับ
ไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น นอกนี้
จักดับไป และกายสังขารก็จักดับไป.
[๑๑๒๘] กายสังขารของสัตวใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักดับไป.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู
จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวทั้งหลาย นอกนี้
จักดับไป และกายสังขารก็จักดับไป.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวิจาร
ของสัตวซึ่งมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกวิจารเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด จักดับไป แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวทั้งหลาย นอกนี้ จักดับไป และ
วจีสังขารก็จักดับไป.
[๑๑๒๙] วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป.
[๑๑๓๐] กายสังขารในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ.
[๑๑๓๑] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักดับไป แต
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ จักดับไป และวจีสังขารก็จักดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไป.
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ
ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป

และกายสังขารก็จักดับไป.
[๑๑๓๒] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น จักดับไป.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักดับไป.
[๑๑๓๓] วจีสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้นในภูมินั้น
จักดับไป.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตก
ไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมนิ ั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ
ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักดับไป.
[๑๑๓๔] กายสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด
กามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไม
ดับไปแตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
และไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด จักไม
ดับไป และวจีสังขารก็ จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๑๑๓๕] กายสังขารของสัตวใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?

กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยู จักไม
ดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๑๑๓๖] วจีสังขารของสัตวใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูที่
จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไป แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป.
ถูกแลว.
[๑๑๓๗] กายสังขารในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ.
[๑๑๓๘] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิด
ในอรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และวจีสังขาร ก็จักไม
ดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แต
กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตก
ไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวจิ าร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็จักไมดับไป.
[๑๑๓๙] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?

กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน
ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน
อสัญญสัตว จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๔๐] วจีสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมี
วิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน จักไมดบั ไป แตจติ ตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว
จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๔๑] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไปแลว
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๔๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวน้นั ยอม
ดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารของ
สัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะ-

*ปสสาสะ เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๔๓] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต
เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เคยดับไปแลว
และวจีสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๔๔] กายสังขารในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ?
[๑๑๔๕] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมิน้นั เคยดับไปแลวหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลม
อัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม
กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ
สัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเ กิดในอรูปาวจรภูมิ เคยดับไปแลว แตกายสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขา
ปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เคยดับไปแลว และ
กายสังขารก็ยอมไมดับไป.
[๑๑๔๖] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมิน้นั เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ*แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ เคยดับไปแลว แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๔๗] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น

ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ*แหงจิต เวนวิตกและวิจาร เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ยอมดับไป
ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เคยดับไปแลว
และวจีสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๔๘] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไป?
ไมมี.
[๑๑๔๙] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอม
ไมดับไป?
ไมมี.
[๑๑๕๐] วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลวหรือ?
เคยดับไปแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป?
ไมมี.
[๑๑๕๑] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๑๑๕๒] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของ
สัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเ กิดในอรูปาวจรภูมิ ยอมไมดบั ไป แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต

เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลานั้นนัน่ แหละ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลม
อัสสาสะปสสาสะ ไมเคยดับไปแลว แตกายสังขารของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหงลม
อัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ
ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว ไมเคย
ดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมไมดับไป.
[๑๑๕๓] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ*แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปน
อสัญญสัตว ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๕๔] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกวิจาร
ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมนิ ั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม วจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ
จิตตสังขารก็ไมเคยดับไปแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว วจีสงั ขารของ
สัตวนั้น ยอมไมดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๕๕] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขารของสัตว

เหลานั้นยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
จักดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๕๖] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขาร
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงลม
อัสสาสะปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๕๗] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ยอมดับไป
แตจิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ จักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น นอกนี้ ใน
ภังคขณะแหงวิตกและวิจาร ยอมดับไป และจิตตสังขารก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต
เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น
ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร จักดับไป และ
วจีสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๕๘] กายสังขารในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ.
[๑๑๕๙] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และวจีสังขารก็จักดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะ
แหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลานั้น
นั่นแหละ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดใน
กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป และกายสังขาร ก็ยอมดับไป.

[๑๑๖๐] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ*แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น
ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
จักดับไป กายสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๖๑] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวติ กและมีวิจาร
ยอมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น นอกนี้ ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร ยอมดับไป และจิตตสังขาร
ก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ*แหงจิต เวนวิตกและวิจาร จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกวิจาร จักดับไป และ
วจีสังขารก็ยอมดับไป.
[๑๑๖๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ กและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
ไมมีวิจารเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ยอมไมดับไปและวจีสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๖๓] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน

ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตว
เหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ยอมไม
ดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๑๖๔] วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน
วิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ
ไมมีวิจารยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร จักไม
ดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร จักไมดบั ไป และวจีสังขารก็ยอมไมดบั ไป.
[๑๑๖๕] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ.
[๑๑๖๖] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของ
สัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเ กิดในอรูปาวจรภูมิ ยอมไมดบั ไป แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ กและไมมีวิจาร
ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ
สัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และวจีสังขารก็จัก
ไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ กและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก

และไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ
ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมดับไป.
[๑๑๖๗] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตว
นั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว
ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
ถูกแลว.
[๑๑๖๘] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมิน้นั ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหง
จิต เวนวิตกและวิจาร ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมี
วิจาร ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดบั ไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต อันมีวิตกและมีวิจาร
จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวติ กและไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว
จักไมดับไป และวจีสังขารก็ยอ มไมดับไป.
[๑๑๖๙] กายสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมี
ความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ
ไมมีวิจารเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้นจักดับไป
ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น นอกนี้ เคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จกั ดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว
[๑๑๗๐] กายสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น จัก
ดับไปหรือ?

กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต เคยดับไปแลว แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้นจักดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวทั้งหลาย นอกนี้ เคยดับไปแลว และ
จิตตสังขารก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๑๗๑] กายสังขารในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ.
[๑๑๗๒] กายสังขารของสัตวใด ในภูมใิ ด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในกามาวจรภูมิ
ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป
ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้
เคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จักดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมิ
นั้น เคยดับไปแลว?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ
จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม วจีสังขารของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ จักดับไป และกายสังขารก็เคย
ดับไปแลว.
[๑๑๗๓] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในกามาวจรภูมิ
เคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้
เคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลว?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน
อรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม
จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ
จักดับไป และกายสังขารก็เคยดับไปแลว.
[๑๑๗๔] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในภูมิอันมีวิตกและ
มีวิจาร เคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม วจีสังขาร

ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร นอกนี้ เคยดับไปแลว และจิตตสังขาร
ก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น เคยดับไปแลว?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภูมิอันไมวิตกและไมมวี ิจาร จักดับไป แต
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร จักดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแลว.
[๑๑๗๕] กายสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ไมเคยดับไป
แลว?
เคยดับไปแลว.
[๑๑๗๖] กายสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น จัก
ไมดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ไมเคย
ดับไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๑๑๗๗] วจีสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น จัก
ไมดับไปหรือ?
ไมมี.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ไมเคยดับ
ไปแลว?
เคยดับไปแลว.
[๑๑๗๘] กายสังขารในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฯลฯ.
[๑๑๗๙] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว วจีสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ
ไมเคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงจิต อัน
มีวิตกและมีวิจาร สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จกั มี
ปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปน
อสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จกั ไมดับไป.

หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับ
ไปแลวก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมี
วิตกและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิตอันไมมีวติ กและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขา
จตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ไมเคยดับไป.
[๑๑๘๐] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิด
ในอรูปาวจรภูมิ ไมเคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ไมเคยดับไปแลว.
[๑๑๘๑] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ไมเคย
ดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน
อสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว.
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม
จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และวจีสังขารก็ไมเคยดับไปแลว.
นิโรธวาร จบ.
อุปปาทนิโรธวาร

[๑๑๘๒] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป
หรือ?
หามิได.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได.
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได.
วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ?
หามิได.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
หามิได.
กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด วจีสังขารในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมนิ ั้น คือ ในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตวจีสังขารในภูมินั้น
ยอมดับไป ก็หาไม ฯลฯ คําวา ยตฺถ นอกจากนี้ เปนเชนเดียวกัน.
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส
ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน.
[๑๑๘๓] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไปหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาท*ขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ
ผูเปนอสัญญสัตว และวจีสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใดยอมไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แต
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
จิตเวนลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธและผูเปน
อสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๑๘๔] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไม
ดับไปหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตเวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็ยอมไมดบั ไป.

หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป
แตกายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาท
ขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ
กายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๑๘๕] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ
ไปหรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารยอมไมดบั ไป แต
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ยอม
ไมเกิดขึ้น.
[๑๑๘๖] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๑๘๗] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ.
ขอวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี ขอวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใด ในภูมิใด) ก็ดี เปน
เชนเดียวกัน.
บทวา นิโรธสมาปนฺนานํ ยอมไมไดในขอวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใด ในภูมิใด).
[๑๑๘๘] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
คําถามที่เปนอดีต ในอุปปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปปาทนิโรธวาร ก็ดี
พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน.
[๑๑๘๙] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด
ในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติอยูจักดับไป
แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวทั้งหลาย นอกนี้ จักดับไป

และกายสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๐] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังจุติ
อยูจักดับไป แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวทั้งหลาย
นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๑] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวที่จักมีปจฉิมจิต
อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด จักดับไป แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวทั้งหลาย นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๒] กายสังขารจักเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๑๙๓] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ และวจีสงั ขารก็จักดับไป?
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง*ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ
จักดับไป แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๔] กายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน

รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๕] วจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวที่จักมี
ปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน
จตุตถฌาน จักดับไป แตวจีสังขารจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ
ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักเกิดขึ้น.
[๑๑๙๖] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป
หรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานที่กําลังจุติอยู
แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้นจักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร มีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
และไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด และ
วจีสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๑๙๗] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นจักไมดับไป
หรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิต เกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานที่กําลังจุติอยู
แตจิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๑๙๘] วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป

หรือ?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ
ไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๑๙๙] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๒๐๐] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเกิด
ในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสงั ขารของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและ
มีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิต
อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว
และวจีสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบั ไป กายสังขารจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แต
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมี
วิตกและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็จักไมเกิดขึ้น.
[๑๒๐๑] กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ที่จักมีปจฉิมจิตเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ และจิตตสังขารของสัตวเหลานัน้
ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๒๐๒] วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น

ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมี
วิตกและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตจิตตสังขารของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม
วจีสังขารจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว
และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ?
ถูกแลว.
[๑๒๐๓] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป
แลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสงั ขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
คําถามที่เปนอดีตกับปจจุบัน อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน
อุปปาทวาร ฉันใด แมในอุปปาทนิโรธวาร คําถามที่เปนอดีตกับดวยปจจุบัน อนุโลม ก็ดี
ปจจนียะ ก็ดี พึงจําแนก ฉันนั้น.
[๑๒๐๔] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๐๕] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับ
ไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ
จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.

[๑๒๐๖] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร จักดับไป และ
วจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๐๗] กายสังขารยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๒๐๘] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ และวจีสังขารก็จักดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน
ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ
สัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๐๙] กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ในภูมินั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะ*ปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๑๐] วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ใน
ภูมินั้น จักดับไปหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารยอมเกิดขึ้นแก

สัตวนั้นในภูมินั้น?
จิตตสังขารของสัตวเหลานัน้ ทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร จักดับไป แตวจีสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารจักดับไป
และวจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้น.
[๑๒๑๑] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต
เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมี
วิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต
อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด และวจีสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๒] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไมดับ
ไปหรือ?
กายสังขารยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ*แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารของสัตว
เหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๓] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไม
ดับไปหรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
จิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๔] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ.
[๑๒๑๕] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?

กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามา*วจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะ*ปสสาสะของสัตวเหลานั้นนัน่ แหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเ กิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขาร
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูม ีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท ี่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน
ลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเขาจตุตฌาน ผูเปนอสัญญสัตว และ
วจีสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น ในภูมินั้น?
วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะ จักไมดับไป แตกายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวติ กและไมมีวิจาร ผูที่จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติ ก
และไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะ*ปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลานั้นนั่นแหละ ผูเขา
จตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมเกิดขึ้น.
[๑๒๑๖] กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมนิ ั้น จักไมดับไปหรือ?
กายสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๗] วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ?
วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน
อสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดขึ้น

แกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๘] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและ
มีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูที่จกั มีปจฉิมจิต อัน
ไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารของสัตวเหลานั้น จักดับไป
ก็หาไม กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้ และวจีสังขารก็จกั ดับไป.
หรือวา วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๑๙] กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไป
หรือ?
กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต แตจิตตสังขาร
ของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้ และ
จิตตสังขารก็จักดับไป.
หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
คําถามที่เปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน
นิโรธวาร ฉันใด คําถามที่เปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี แมในอุปปาท*นิโรธวารผูมปี ญญาพึงจําแนก ฉันนั้น.
ในนิโรธวารก็เหมือนกัน ไมมีเหตุที่จะทําใหตางๆ กัน.
อุปปาทนิโรธวาร จบ.
ปวัตติวาร จบ.
ปริญญาวาร
[๑๒๒๐] บุคคลใดยอมกําหนดรูกายสังขาร บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูว จีสังขาร
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูวจีสงั ขาร บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกายสังขาร?
ถูกแลว.
ปริญญาวาร ทานจําแนกไวแลวในขันธยมก ฉันใด ปริญญาวารแมในสังขารยมกก็พึง
จําแนก ฉันนั้น.
ปริญญาวาร จบ.
สังขารยมก จบ.
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อนุสัย ๗
อนุสัย ๗ คือ
๑. กามราคานุสัย
๒. ปฏิฆานุสัย
๓. มานานุสัย
๔. ทิฏฐานุสัย
๕. วิจิกิจฉานุสัย
๖. ภวราคานุสัย
๗. อวิชชานุสัย
[๑๒๒๑] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ.
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด.
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ไหน?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด.
อนุสัยวาร
[๑๒๒๒] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบคุ คลใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น
หรือ?

ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น?
มานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเนื่องแกพระอนาคามี
นั้น ก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
หรือ?
กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัยจะไมนอนเนื่องอยูแก
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นก็หาไม กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่ งและทิฏฐานุสัยยอมนอนเนือ่ งแก
ปุถุชน.
หรือวา ทิฏฐานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น
หรือ?
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกจิ ฉานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้นก็หาไม กามราคานุสัยยอมนอนเนื่อง และวิจกิ ิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกปถุ ุชน.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคล
นั้น?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเนือ่ งแกพระ*อนาคามีก็หาไม ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเนือ่ งแกพระ
อนาคามี ก็หาไม อวิชชานุสัยและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก.

[๑๒๒๓] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยูแกพระ*อนาคามีนั้นก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนื่องและปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคล
๒ จําพวกเหลานั้น ก็หาไม ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกจิ ฉานุสัย ก็ยอมนอนเนื่องแก
ปุถุชน.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกพระ
อนาคามี ก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก.
[๑๒๒๔] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคล
๓ จําพวกเหลานั้น ก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกจิ ฉานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกปถุ ุชน.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๒๕] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น?
อวิชชานุสยั ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก แตทิฏฐานุสัยจะนอนเนือ่ งแกบุคคล
๓ จําพวกเหลานั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่อง และทิฏฐานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแก
ปุถุชน.
[๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา*นุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นก็หาไม อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัย ก็ยอมนอนเนื่อง
แกปุถุชน
[๑๒๒๗] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
[๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด มานานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน
เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนือ่ งกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ยอม
นอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก.
กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกจิ ฉานุสัย
จะนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ก็ยอมนอนเนือ่ งแกปุถุชน.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน
เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ ง
แกบุคคล ๓ จําพวก
[๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แต
วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก เหลานั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกปุถุชน.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคา
นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย

และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๓ จําพวก
[๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสยั ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคล
๒ จําพวกเหลานั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกปุถุชน.
[๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกปถุ ุชน.
[๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คล ๒ จําพวก
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกปุถุชน.
[๑๒๓๓] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งใน
ที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งใน
ที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งใน
ที่นั้น?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย ยอม
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งใน
ที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องอยูในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ยอม
นอนเนื่องอยูในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น
หรือ?
หามิได.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
หามิได.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่น้นั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยูในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
หามิได.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยูในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้
คือในทุกขเวทนา.
[๑๒๓๕] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตมานานุสัยจะนอนเนื่อง

ในนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตมานานุสัยจะนอนเนื่อง
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
[๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ทิฏฐานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย

จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น.
ถูกแลว.
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๓๘] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องอยูใ นที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องอยู
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องอยูในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
[๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด มานานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย

และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั
และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน
ที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องในนั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้
คือ ในทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน
ที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสยั และ
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง
ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ

มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะ
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย

มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องใน
ที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม.
[๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ทิฏฐา*นุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอน
เนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้

คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกจิ ฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
อวิชชานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น
ก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ
ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๔๔] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นในที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นในที่นั้น?
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกผูเปนพระอนาคามี ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น ก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม

กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลผูเปนปุถุชน
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในนั้นที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลผูเปนปุถุชน ใน
ทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
ผูเปนปุถุชนนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกผูเปนพระอนาคามี ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวกนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นในที่นั้น หรือ?
หามิได.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นในที่นั้น?
หามิได.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ใน

ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง และปฏิฆานุสัยก็ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่น้นั คือ
แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
หามิได.
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็
หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือแกบุคคล ๓
จําพวกเหลานัน้ นั่นแหละ ในทุกขเวทนา.
[๑๒๔๖] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
ก็หาไม มานานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในเวทนา ๒.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา

แตมานานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย และมานานุสัยยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
มานานุสัย และภวราคานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ใน
ทุกขเวทนา แตมานานุสัย จะนอนเนื่องแตบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และ
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๒๔๗] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๒๔๘] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ แตภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคา*นุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น

ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคา*นุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ.
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
ก็หาไม อวิชชานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๒๔๙] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ในเวทนา ๓
ในกามธาตุ แตภวราคานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และ
ภวราคานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๒๕๐] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด
มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
มานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ใน
ที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม.

กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย
และกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั
และปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา
แตกามราคานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ในภูมินั้น ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ใน
ที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชา*นุสัยและกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๕๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด
ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย

ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสยั ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม.
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
หามิได.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานาสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
และมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและมานานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต
กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๕๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย

ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ
แกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะ
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบคุ คลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย
และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด
ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัยและมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด
ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา*นุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั และ
ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสยั และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้น
คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสยั มานานุสัย และทิฏฐานุสัย

จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชา*นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ใน
ที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๕๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา*นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั
จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง
แกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัยและมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น

ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือแกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย
และมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
[๑๒๕๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและมานานุสัย ยอม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ ง
แกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น

ในที่นั้น คือแกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยและภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จะนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม.
อนุโลม จบ.
อนุสัยวาร
[๑๒๕๕] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแก
พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัยยอมไมนอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่ งแก
พระอรหันต
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก กามราคานุสัย จะไมนอนเนื่อง
แกบุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคล ๒ จําพวก.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัยจะไมนอนเนื่องแก

พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๕๖] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแก
พระอนาคามีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแก
พระอนาคามีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๕๗] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉา*นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่อง
แกบุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๕๘] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว. ฯลฯ.
[๑๒๕๙] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๐] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
[๑๒๖๑] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด
มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะ
ไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกพระอรหันต
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสยั ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย จะ
ไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกพระอรหันต.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล
ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลทั้ง ๒ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัยยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคา*นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตกามราคานุสัย

ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอน
เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ฯลฯ.
[๑๒๖๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล
นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล
นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๖] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไม
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง และกามราคานุสัย ก็ยอม
ไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง

ในที่นั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องในที่นั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้น
หรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย
จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๗] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง

ในที่นั้น?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไม
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๘] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย จะไม
นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ใน
อปริยาปนนธรรม.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ใน
ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น
หรือ?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่น้ี คือ ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอน
เนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยา*ปนนธรรม.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งใน
ที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๖๙] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องใน
ที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๐] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่

นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๑] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้นหรือ?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย
จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด มานานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในอริยาปนนธรรม.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ

แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต
ปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องใน
ที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องใน
คือ อปริยาปนนธรรม.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด อวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือในทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นี้
คือ ในอปริยาปนนธรรม ฯลฯ.
[๑๒๗๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๗] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ ง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง.

หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย
และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ ง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชนในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือแกบุคคลนั้น
นั่นแหละในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล
๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย

และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสยั
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น
ก็หาไม ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และ
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม
กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๘] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก

ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตมานานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยา*ปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในอปริยาปนนธรรม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา*นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒
จําพวก ในที่ทั้งปวง.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก
ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะ

ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัยยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม. ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม
ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๗๙] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา
แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม
มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น

ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสยั
และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก
ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย
และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ใน
อปริยาปนนธรรม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๘๐] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๒๘๑] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น คือ แกบุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วิจกิ ิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.

หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๓
ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม
ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๘๒] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม
ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๘๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่
ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอน

เนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
ก็หาไม มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นใน
ที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม มานานุสัย กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้นในที่นั้น คือ แกปุถุชน
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กาม
ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล
นั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่
นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม แกบุคคล ๒ จําพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด
ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน*อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย

และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
ก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก
บุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต
ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด
อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลา
นั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก
บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๘๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล
ใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ใน
ที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย
จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย

กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้นในที่นั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ใน
ที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และฆานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบคุ คลเหลานั้น
ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย
จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล
นั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แก
พระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด
อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
ก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๒๘๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น.
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่อง
แกบุคคลเหลานั้นในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ ง
แกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล
เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน
เนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม วิจกิ ิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่อง
แกพระอรหันตในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
[๑๒๘๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ใน
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบคุ คลนั้น
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
คือแกปุถุชน ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยอม
ไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น
ในที่นั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล

เหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม
นอนเนื่องแกบุคคลเหลานั้น ในที่นั้น คือ แกบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม
ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก
บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไม
นอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้น
คือ แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
[๑๒๘๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย
จะไมนอนเนื่องแกบุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ งแกบุคคลนั้น ในที่นั้น คือ
แกบุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และอวิชชานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแก
พระอรหันต ในที่ทั้งปวง.
หรือวา อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง
แกบุคคลนั้น ในที่นั้น?
ถูกแลว.
อนุสัยวาร จบ.
สานุสยวาร
อนุโลม
[๑๒๘๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย

มานานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ผูมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกาม*ราคานุสัย.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย ก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย.
[๑๒๘๙] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ผูมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวย

วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย.
[๑๒๙๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉา*นุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๒๙๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๒๙๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย?
บุคคล ๓ จําพวกมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉา*นุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
[๑๒๙๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย
ถูกแลว.
[๑๒๙๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคา*นุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.

[๑๒๙๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั หรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
[๑๒๙๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๒๙๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา*นุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก มีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
[๑๒๙๘] บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย

ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย แตจะ
มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคล
๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย.
[๑๒๙๙] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยมานา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.

@หมายเหตุ คําวา จากที่ใด หมายความวา เกิดจากที่ใด จากที่นั้น หมายความวา เกิดจากที่นั้น
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.
[๑๓๐๐] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย

ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา.
[๑๓๐๑] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ
มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ
มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัยจากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.

[๑๓๐๒] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๐๓] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตจะมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๐๔] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต
จะมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ.
[๑๓๐๕] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด
มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.

หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด มีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม.
[๑๓๐๖] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ
แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง

ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นคือทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั .
บุคคลผูมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ
แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น ก็หาไม บุคคลมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
@๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบูรณอยางนี้วา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
@และมานานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
@ปฏิฆานุสัย จากนั้นก็หาไม.
[๑๓๐๗] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ จิ ฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสยั และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย

จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และทิฏฐานุสัย.
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
@๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบูรณอยางนี้วา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
@มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกาม@*ราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม"
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ
รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๐๘] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั .
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย

และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
@๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบูรณอยางนี้วา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
@มานานุสัย ทิฏฐานุสยั และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอน
@เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม"
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๐๙] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่น้นั ?
บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ
มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๑๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง

ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล ๓ จําพวก
เหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความ
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ
อนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานัน้ มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย

และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
[๑๓๑๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น
มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น มีความนอน
เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ*อนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย

จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น.
[๑๓๑๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอน
เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล
เหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น มีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย

จากที่นั้น.
[๑๓๑๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๑๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่อง ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น.
[๑๓๑๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัยจากที่นั้น?

บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่น้นั .
[๑๓๑๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความ
นอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.

บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจากที่นั้น?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความ
นอนเนื่อง ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน
ทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๑๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละมีความนอนเนื่องดวย ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุค ๑- คลนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย.
บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด

บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานัน้ มีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม
[๑๓๑๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
@๑. บาลีปรากฏเพียงเทานี้ พึงแกใหบริบูรณอยางนี้วา "บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่อง ในรูปธาตุ
@ในอรูปธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย
@จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ฯลฯ?
[๑๓๑๙] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย

ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชน
มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น?
พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอน
เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสยั
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก มีความนอน
เนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา
บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้นก็หาไม
ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอน

เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลนั้น
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๒๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น มีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น?
พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล
เหลานั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น มี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสยั วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชน
นั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กาม*ราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอน

เนื่องดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง
ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
อนุโลม จบ.
[๑๓๒๑] บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัยหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย แตจะ ๑- ไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัยก็หาไม พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
@๑. บาลีพึงเปน โน จ โส ฯ ปุคคโลกาสวาร ซึ่งจะกลาวขางหนา ก็เปนตัวอยางในขอนี้ เพราะวา ใน
@พระบาลีนั้น ทานกลาวไววา โน จ โส ตโต ดังนี้ เปนอาทิ แมในคําวา โน จ เต นี้ ก็นัยนี้
@เหมือนกัน.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัยก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง

ดวยอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๒] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัยหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสยั ก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั และไมมีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัยก็หาไม พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย

มานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๔] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๒๕] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวย อวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๖] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๗] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั หรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน

เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๒๘] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยก็หาไม พระอนาคามีไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัยก็หาไม
พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
ถูกแลว.

[๑๓๒๙] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย แตจะไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยก็หาไม พระอนาคามีไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แตจะไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ?
[๑๓๓๐] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ?
ถูกแลว.
[๑๓๓๑] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย?
ถูกแลว
[๑๓๓๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือทุกขเวทนา แตจะไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม.
หรือวา บุคคล ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ

แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมคี วาม
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัยจากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย

อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา*ปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๓] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่น้นั คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่น้นั หรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
จะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆา*นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม.

หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริย*ปนนธรรม.
บุคคล ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
อปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๔] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา*นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความ

นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไม
มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๕] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๓๖] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวย
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๗] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต
จะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา*นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๘] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด

ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกข*เวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมี
ความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกข*เวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมมีความนอน
เนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?

บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๓๙] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๐] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง

ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๔๑] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือ ในอปริยาปนนธรรม ฯลฯ.
[๑๓๔๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในอปริยาปนนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จําพวก

เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา*ปนนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่น้ัน
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จําพวก
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความ

นอนเนื่องวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น.
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จําพวก
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง

หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๔] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล
๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๒ จําพวกไมมีความนอนเนื่องดวยทุกขเวทนา บุคคลเหลานั้น ไมมีความ

นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
พระอนาคามีน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ

ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๕] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย
มานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอน
เนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉา*นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวก
เหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอน
เนื่องดวยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?

บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคล
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๖] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๔๗] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น?
ปุถุชน ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น

ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอน
เนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๘] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวก
เหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๔๙] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานา*นุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น

ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคา*นุสัย และดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ ดวยวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย
ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และดวย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย แต
พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมี
ความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่อง

ดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอน
เนื่องดวยภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
เหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมี
ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๕๐] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และ
ดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องดวยอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี
ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความ
นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
และดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ
ดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น

ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ
นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และ
ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๕๑] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น.
บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสยั กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉา*นุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมคี วามนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
และดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ บุคคลเหลานั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ไมมคี วามนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิ ิจฉานุสัย กาม-

*ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิ ฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความ
นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
[๑๓๕๒] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา*นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวย
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น?
แกปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา*นุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ไมมีความ
นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลเหลานั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลานั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย
และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมี
ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา*นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา-

*นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา*นุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตพระ
อนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมมี
ความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๕๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา*นุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยั และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ไมมีความนอน
เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง
ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง
ดวยอวิชชานุสัย จากที่นั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
สานุสยวาร จบ.
ปชหนวาร
อนุโลม

[๑๓๕๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัยหรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย?
หามิได.
[๑๓๕๕] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัยหรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย?
หามิได.
[๑๓๕๖] บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย
หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๕๗] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๕๘] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
หรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย?
หามิได.
[๑๓๕๙] บุคคลใด ละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๖๐] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย
หรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย?
หามิได.
[๑๓๖๑] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น

ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมละ
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย?
ยอมละมานานุสัย.
[๑๓๖๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสยั ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ละทิฏฐานุสัย?
ยอมละทิฏฐานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมละกิเลสอันตั้งอยู
ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ.
[๑๓๖๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย?
ยอมละมานานุสัย.
[๑๓๖๔] บุคคลใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย?
ยอมละมานานุสัย และภวราคานุสัย.
[๑๓๖๕] บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.

บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละมานานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ.
บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอม
ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอม
ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๓๖๖] บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรุปธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย และยอมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่น้นั คือ ในทุกขเวทนา.

บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา.
[๑๓๖๗] บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิ ฉานุสัย และยอมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละมานานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละมานานุสัย จากที่นั้นก็
หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๓๖๘] บุคคลละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๖๙] บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลละวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ

ในอรูปธาตุ.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๗๐] บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
[๑๓๗๑] บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสยั และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั

จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๗๒] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น?
ยอมละมานานุสัย.
บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย

และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย
ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๗๓] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก
ที่ใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๗๔] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมละมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละ
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลละอวิชชานุสัย ปฏิฆา*นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๗๕] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉา*นุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย

มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยั และภวราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ
กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๗๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละ
กามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น
บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น
หามิได.

บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ยอมละกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๓๗๗] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ละปฏิฆานุสัยจากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น.
บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ยอมละกิเลสอันอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น?
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น.
หามิได.
[๑๓๗๘] บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?

หามิได.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละมานานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉา*นุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ละมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัย จากที่นั้น แต
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
นั้นนั่นแหละ ละมานานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละมานานุสัย และละภวราคานุสัย
จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสยั จากที่ใด บุคคลนั้นละมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละมานานุสัย จาก
ที่นั้น?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอริย*บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัยจากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่น
แหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละ
อวิชชานุสัย และมานานุสัยจากที่นั้น.
[๑๓๗๙] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมละทิฏฐานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๘๐] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ละวิจิกิจฉา-

*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ละภวราคานุสัยจากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละ
วิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น และละภวราคานุสัย
อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสยั นั้น จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น?
หามิได.
[๑๓๘๑] บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
แตพระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ยอมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชา*นุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากที่นั้น.
[๑๓๘๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมละวิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้น ยอมละกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้น ยอมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลนั้น
ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูใ นที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น
แตบุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.

บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๓๘๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น ยอมละมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากที่นั้น ยอมละมานานุสัย
อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสยั นั้น แตบุคคลนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
นั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ยอมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิหานุสัย มานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ยอมละมานานุสัย.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอม
ละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตพระอริย*บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ยอมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๘๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละ
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ยอมละมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น ยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคล
นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลนั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสยั และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่
เดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ฯลฯ.
[๑๓๘๕] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากที่น้นั หรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ยอมละมานานุสัย.
บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา

พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๓๘๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัยจากที่ใด บุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมละอวิชชานุสยั และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลนั้น ละอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ยอมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
อนุโลม จบ.
[๑๓๘๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัยหรือ?
พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย แตพระอริย*บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่
เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไมละ
มานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย.

บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉา*นุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘
ไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และ
ไมละกามราคานุสัย.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย หรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมคี วามพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมละกามราคานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย.
[๑๓๘๘] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั
หรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘
ไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ

พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย?
บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
หรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ไมละปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย.
[๑๓๘๙] บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจกิ ิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละมานานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละ
มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละมานานุสัย.
บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๙๐] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๓๙๑] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล

ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละ
อวิชชานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
[๑๓๙๒] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๓๙๓] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไม
ละมานานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
และไมละมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
และบุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?

บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
และไมละอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย.
[๑๓๙๔] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น
ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
และบุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย และมานานุสัย แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
[๑๓๙๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละ
มานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
และบุคคลที่ ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ.
[๑๓๙๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตบุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ไมละ
อวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
[๑๓๙๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสยั มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
แตบุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล
ที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย.
[๑๓๙๘] บุคคล ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จาก

ที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
จะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่
นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และจะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น
คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.

หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๓๙๙] บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จาก
ที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสยั และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลไมละภวราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๐] บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก

ที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา*ปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยา*ปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๑] บุคคลไมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๐๒] บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไมละวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๓] บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?

บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไมละอวิชชา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๔] บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละ
มานานุสัยจากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละ
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
ไมละวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม
ละภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.

บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย
ที่นั้นหรือ?
บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๕] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอม
ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๖] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่ใด ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย

มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๗] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะไมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละ
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไม
ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
อปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสยั และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๘] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๐๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยจากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัยจากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละกามราคา*นุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย

จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ไมละปฏิฆานุสัยในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมคี วามพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละมานานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้นจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย

จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนน*ธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
และไมละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสยั
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละกามราคานุสัยจากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ
กามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสยั ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
ละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ

กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย และ
ไมละกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๐] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสยั ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
ละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละปฏิฆานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย

จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอม
ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?

บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๑] บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย
ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
ละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย และไมละมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จาก
ที่น้นั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละ
ภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไม

ละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละมานานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละ
มานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๑๒] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๑๓] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย และไมละภวราคานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกจิ ฉา*นุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอม
ไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสยั

ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละ
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๔] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย แตบุคคลผูมคี วาม
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละภวราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละ
ภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว
[๑๔๑๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย

จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคา*นุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสยั จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละมานานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
มานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไม
ละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ไมละ
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย
และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.

บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคล
นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละ
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม

บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น ไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น
ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในที่
ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ในทุกขเวทนา
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น
ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
วิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสยั
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไม
ละภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบคุ คลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือเวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานา*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอม
ไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนน-

*ธรรมบุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละ
อวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐา*นุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิ ฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ไมละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละวิจิกจิ ฉานุสัย
ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละวิจิกจิ ฉา*นุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
[๑๔๑๘] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละภวราคานุสัยในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิ-

*มรรคนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา
นุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมไมละภวราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละ
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต*มรรค ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจ*ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในอปริยาปนน*ธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา*นุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล
ที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมละอวิชชานุสัยในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก

ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หา
ไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมละ
อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆา*นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๑๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละไมละกามราคานุสัย
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสยั และไมละอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละไมละอวิชชานุสยั ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละ
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมละกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น

นั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
ปชหนวาร จบ.
ปริญญาวาร
อนุโลม
[๑๔๒๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัยหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย?
หามิได.
[๑๔๒๑] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย?
กําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.

หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภ วราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย?
หามิได.
[๑๔๒๒] บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภ วราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๔๒๓] บุคคลใด กําหนดรูทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๒๔] บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย?
หามิได.
[๑๔๒๕] บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๔๒๖] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัยหรือ?

ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น กําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
กําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย?
หามิได.
[๑๔๒๗] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูท ิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น กําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
[๑๔๒๘] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย?
ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ

กิเลสอันตั้งอยูใ นที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ.
[๑๔๒๙] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
[๑๔๓๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดอวิชชานุสัยหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย และภวราคานุสัย.
[๑๔๓๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูก ามราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?

หามิได.
หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
หามิได.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๔๓๒] บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูป ฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น?
บุคคลกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูว ิจกิ ิจฉานุสัย และ
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น?
หามิได.
บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่
นั้น?
บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ

ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา.
[๑๔๓๓] บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรู วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๔๓๔] บุคคลกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๓๕] บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะ
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๓๖] บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะ
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย และยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๔๓๗] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนด
รูมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูก ามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย กามราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูทฏิ ฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนด
รูกามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมกําหนดรูว จิ ิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย

จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนด
รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๔๓๘] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ยอมกําหนดรูท ิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสยั
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสยั จากที่ใด ยอมกําหนด
รูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆา*นุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนด
รูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๔๓๙] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
จากที่ใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสยั จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูว ิจกิ ิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม ฯลฯ.
[๑๔๔๐] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น คือ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
ยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น

คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก
ที่นั้น คือในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๔๔๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่น้นั คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๔๔๒] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย

จากที่นั้น กําหนดรูกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๔๔๓] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมกําหนดรูว จิ ิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น
กําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูใ นที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.

บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๔๔๔] บุคคลใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
หามิได.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรู
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูว ิจกิ ิจฉานุสัย
จากที่นั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย และกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย

และกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น.
[๑๔๔๕] บุคคลใด กําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๔๖] บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น และกําหนด
รูภวราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ยอมกําหนดรูกิเลสอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๔๔๗] บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนด
รูภวราคานุสัย จากที่นั้น.
[๑๔๔๘] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และ
ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนด
รูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จาก
ที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
หามิได.
[๑๔๔๙] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย

และกําหนดรูมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะ
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย กําหนดรูกามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แต
บุคคลนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคล
นั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมกําหนดรูอ วิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น
จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
[๑๔๕๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
และทิฏฐานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย และกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัยอันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น

จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และทิฏฐานุสัย และกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย อันตั้งอยูในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนดรู
กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม ฯลฯ.
[๑๔๕๑] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น กําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ยอมกําหนดรูมานานุสัย.
บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมคี วาม
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม.
[๑๔๕๒] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น

จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสยั และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม.
อนุโลม จบ.
[๑๔๕๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย?
ถูกแลว.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมกําหนด
รูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสยั บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย.
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไม
กําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค

๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย.
[๑๔๕๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรู
มานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมกําหนด
รูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย หรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย แตจะ
ไมกาํ หนดรูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนด
รูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒

จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย.
[๑๔๕๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย แตจะไม
กําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัต*มรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย?
ถูกแลว.
[๑๔๕๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๕๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย แตจะไม
กําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉา*นุสัย?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัยก็หาไม บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนด
รูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย.
[๑๔๕๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย บุคคลนั้น ไมกําหนดรูอวิชชา-

*นุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย?
ถูกแลว.
[๑๔๕๙] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูมานานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัย แตจะไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย และปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั หรือ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉา*นุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคล
ที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และยอมไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม*เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคา
นุสัย และปฏิฆานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆา*นุสัย แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชา*นุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคา-

*นุสัย และปฏิฆานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย.
[๑๔๖๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตจะไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย และ
มานานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไม
กําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ
มานานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย.
[๑๔๖๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย มานานุสัย

และทิฏฐานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย
แตจะไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ.
[๑๔๖๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย แต
จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และจะไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย.
[๑๔๖๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอ วิชชานุสัยหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย?
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ภวราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย.
[๑๔๖๔] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น?

บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่น้นั
หรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูก ามราคานุสัย และไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกาํ หนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไม
กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.

หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๖๕] บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคล ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ

ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๖๖] บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น
คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย และไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น
หรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จาก
ที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๖๗] บุคคลไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย
จากที่นั้น?

ถูกแลว. ฯลฯ.
[๑๔๖๘] บุคคลไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมรูกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉา*นุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๖๙] บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๐] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แต
จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรู

ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่น้นั คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ
ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๑] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด

ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๒] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๗๓] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น คือ
ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม.
บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๔] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย

ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และ
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม

ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรู ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๗๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย

จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และ
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐา*นุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉา*นุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล

ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสยั จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกาํ หนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และ
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ
ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๗๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู

ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน*รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย และ
ไมกําหนดรูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชา*นุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูม านานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชา*นุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผ็้มีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอม

ไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๗๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูวิจิกิจฉานุสัย จากที่น้นั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๔๗๙] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม*กําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูในวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูวิกิจฉานุสัย และไม
กําหนดภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย และ
ไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง?
บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูในวิจกิ ิจฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวน

บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูว ิกิจฉานุสัย และ
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่น้นั บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู-
*วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๘๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย จากที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๔๘๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย
และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูใ นกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรู
มานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น

แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไม
กําหนดดรูกามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย และไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย และกามราคานุสยั จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคล
นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม

กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกาํ หนดรูในภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม
บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคา*นุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดกามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จาก
ที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรูกามราคานุสยั จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๘๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก
ที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?

บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้น
ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนน ยอมไม
กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรู
กามราคานุสย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย ไมกําหรดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรู
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลาย
ที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรู
วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรู

กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒
ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น
จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภ วราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่ใด
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคล
ทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย และปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชาชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก
ที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอมไม
กําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรู
กามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอ วิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๘๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิ ิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไม
กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานนุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลนั้นจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรู
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูวิจกิ ิจฉานุสัย ไม
กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนน ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไม
กําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน
อปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูว ิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูวิจิกจิ ฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในที่ทั้งปวง ฯลฯ.
[๑๔๘๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา*นุสัย และวิจกิ ิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกาํ หนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘
นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แต
บุคคที่ ๔ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมี
ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรู
ปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล
นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
จากที่นั้น แตบุคคลนั้นจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม

กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นไมกําหนดรูภ วราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั
จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากที่นั้น
ก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นหรือ?
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะ
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม
บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสยั จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากที่นั้น แตบุคคล
ที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ
ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอ วิชชานุสัย ไมกําหนดรูรูกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากที่นั้น บุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนา*คามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา*นุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย
จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้น ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากที่นั้น แต
บุคคลนั้นนั่นแหละ จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไม
กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย

ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจนุสัย จากที่นั้น
บุคคลทั้งหลายที่เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอม
ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย ในที่ทั้งปวง.
[๑๔๙๕] ๑- บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา*นุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย
จากที่นั้น หรือ.
@๑.ขอนี้ ตัวเลขในฉบับบาลีขามเปน ๑๔๙๕ ที่ถูกเปน ๑๔๘๕ และขอตอๆไป ก็คลาดเคลื่อนไปตามๆ
กัน แต
@จะแกในชั้นนี้ไมได จะทําใหยุงยากแกการตรวจสอบฉบับภาษาบาลีกับภาษาไทย ฉะนั้นจึงตองคงไว
ตาม
@ฉบับภาษาบาลี
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคล
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรู
ในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรองเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมกําหนดรู
อวิชชานุสัย ในที่ทั้งปวง.
หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากที่ใด บุคคลนั้นยอมไมกําหนดรู
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น?
บุคคลที่ ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลที่ ๘ นั้น
ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น
แตบุคคลที่ ๘ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานถุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้น
นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนด
รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จาก
ที่นั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรคนั้น ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนด
รูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนั้นยอมไมกาํ หนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย

ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น แตบุคคลนั้น จะไมกําหนดรูกามราคา*นุสัย จากที่นั้นก็หาไม บุคคลนั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา*ปนนธรรม บุคคลนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจกิ ิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากที่นั้น บุคคลทั้งหลายที่เหลือ
เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดอวิชชานุสัย
ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย
ในที่ทั้งปวง.
ปริญญาวาร จบ.
ปหีนวาร
อนุโลม
[๑๔๙๖] กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว
หรือ?
กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได
กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละ
ไดแลว?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว.
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น
ยังลงไมได วิจกิ ิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว และกามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
ก็ละไดแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละะไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได

กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวิชชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละ
ไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๔๙๗] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละได
แลวหรือ?
ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได ปฏิฆา*นุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตกล็ ะไดแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละได
แลว?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละได
แลว?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
เหลานั้นยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกละไดแลว และปฏิฆานุสัย บุคคล
๒ จําพวกก็ละไดแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได
ปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวิชชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละ
ไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๔๙๘] มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละได
แลว?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวกละไดแลว แตมานานุสัย บุคคล ๓ พวกเหลานั้น
ยังละไมได วิจกิ ิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
มานานุสยั อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลวหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละ
ไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๔๙๙] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว วิจิกจิ ฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๐] วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวกละไมไดแลว แตอวิชชานุสัย บุคคลเหลานั้น
ยังละไมได วิจกิ ิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวิชชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว วิจิกจิ ฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๑] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว อวิชชานุสยั เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น
ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย
พระอรหันตกล็ ะไดแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว กามราคานุสยั
และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวกก็ละไดแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ
อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น
ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคนุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย
พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น
ยังละไมได วิจกิ ิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย
พระอรหันตละไดแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด
ละไดแลว วิจิกจิ ฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ละไดแลว แตกามราคานุสับ

ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น
ยังละไมได วิจกิ ิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย
และทิฏฐานุสัย พระอรหันตกล็ ะไดแลว ฯลฯ.
[๑๕๐๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้นละไดแลว อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลวหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราาคาานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละไดแลว?
ถูกแลว.
[๑๕๐๗] กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลวในที่นั้นหรือ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวาปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
ไมควรกลาววาา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลละแลว และกามราคานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล

ละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลวว และ
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นี้หรือ?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และ
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๕๐๘] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละ
แลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิ ิจฉานุสัย เปนอัน
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละ
แลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน
ที่นั้นหรือ?

ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
[๑๕๐๙] มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลละแลวและมานานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน
ที่นั้นหรือ?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย
ไมพึงกลาาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา

ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และมานานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๑๐] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ จิ ฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลละแลว
ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๑๑] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
วิจิกิจฉานุสยั อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน
ที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๕๑๒] ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๑๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย

เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่น้ัน?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจกิ ิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาวา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อัน
บุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือวา
ไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กาม*ราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๑๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคา*นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย
เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง
กลาวา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๑๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว
ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ

ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละ
แลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ.
[๑๕๑๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันนบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๑๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด อวิชชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น
หรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคล
ละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย
และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๑๘] กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคล
ละแลว ในที่นั้นหรือ?

ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว
และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ทิฏฐานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัยบ
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว และกามราคานุสัย
อันบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ละแลวในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย

อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว และ
กามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ละแลว ในที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย อันบุคคล คือ พระอนาคามีนั้นละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั
อันบุคคลนั้นละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ละแลว ในที่นั้น
คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๕๑๙] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้น

ละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในทีนี้หรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแลว คือ ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และอวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลัว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว
ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา.
[๑๕๒๐] มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๓ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ใน
ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล

เหลานั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว และมานานุสัย อันบุคคลนั้น
คือ บุคคลเหลานั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว
ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด มานานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และ
มานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๒๑] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๒๒] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓
ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต
ภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา

ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคล คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ล
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๓ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ใน
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย อันบุคคคลเหลานั้นละแลว
ในที่นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในรูปธาตุ.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๕๒๓] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอัน
บุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น
ละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น
ละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ.
[๑๕๒๔] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด มานานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่หรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววาละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย
และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?

ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ใน
ที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ
บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปน
อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และ
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๒๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ใน
ที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?

ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น.
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในที่นั้น คือ ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสยั อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลวในที่นั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ใน
ที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลววิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแลว ในที่นั้น คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย
อันบุคคลนี้นละแลวในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิหานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ
ละแลวในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล
นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสยั
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อัน
บุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด
ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลวในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด
อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.

หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือพระอหันตละแลว ในที่นั้น คือ ใน*รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววาละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ละแลว*ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัยไมพึงกลาววา ละแลว หรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๒๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อัน
บุคคลใดละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลวในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลวในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลวในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ใน
ที่นั้น ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และ
ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลวในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
อันบุคคลเหลานั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย และทิฏฐานุสยั อันบุคคลนั้น คือ พระอนาคามีละแลว
ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุาสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล
นั้น คือ บุคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย
อันบุคคลนั้น คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจกิ ิจฉานุสัย กามราคานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ใน

ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ.
[๑๕๒๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด
ละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันบุคคลนั้น คือ พระอรหันต
ละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๒๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละแลว ใน
ที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น
คือ พระอรหันตละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละละแลวในที่นั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นคือบุคคลนั้นนั่นแหละละแลว ในที่นั้น
คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว?

อนุโลม จบ.
[๑๕๒๙] กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังละ
ไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังละไมได?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได มานานุสยั บุคคลนั้น ก็ยังละไมได
หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคใด ยังละไมได กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็
ยังละไมได?
มานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตกามราคานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมได
ก็หาไม มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็
ยังละไมได.
กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย บุคคล
นั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
กามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวก
เหลานั้น ละไมไดกห็ าไม กามราคานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสยั ปุถุชนก็ยังละ
ไมได.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย บุคคลนั้น
ก็ยังละไมได?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
บุคคลนั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย บุคคลนั้น ก็
ยังละไมได?
อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตกามราคานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมได
ก็หาไม อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได และกามราคานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็
ยังละไมได.
[๑๕๓๐] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ละไมไดแลว มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็
ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.

หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละ
ไมได?
มานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมได
ก็หาไม มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมไดแลว และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็
ยังละไมได.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
ปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น
ละไมไดก็หาไม ปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมไดแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
ถูกแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล
นั้น ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
อวิชชานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตปฏิฆานุสัย พระอนาคามี ละไมไดก็หาไม
อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได และปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
[๑๕๓๑] มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ละไมไดก็หาไม มานานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมได.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
ถูกแลว.
มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย บุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละ
ไมได?
ถูกแลว.
[๑๕๓๒] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังละไมไดหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๓๓] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวกยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จําพวกเหลานั้น
ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได.
[๑๕๓๔] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ละไมได?
ถูกแลว.
[๑๕๓๕] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมได?
มานานุสัย อันพระอนาคามี ละไมไดแลว แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระ*อนาคามีนั้น ละไมไดก็หาไม มานานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ยังละไมไดหรือ?
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ละไมไดก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไมได
และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังละไมได?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ

อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
อวิชชานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามี
นั้นละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวกละไมไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
บุคคล ๓ จําพวกก็ยังละไมได.
[๑๕๓๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกยังละไมได แต
วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ละไมไดก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ละมานานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได ภวราคานุสัย
ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ
มานานุสยั อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได แตกามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได.
[๑๕๓๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด
ยังละไมได วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๓๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลใดยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมได?

อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้นละไมดก็หาไม อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไมได กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได?
[๑๕๓๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังละไมไดหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังละไมได?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้นละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลานั้น ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย
ปุถุชนยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ
ภวราคานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได.
[๑๕๔๐] กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ และกามราคานุสัย ก็ยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล

ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คิอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๕๔๑] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว
ในที่นั้นหรือ?

ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคล
ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา.
[๑๕๔๒] มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจจิ กิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึง
กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม
ละแลว ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึง

กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย อัน
บุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๔๓] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่น้นั หรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็
ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๔๔] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
[๑๕๔๕] ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคล
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย.
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๔๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด
มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย

อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลวในที่นี้ คือ ใน
ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ใน
ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๔๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.

หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด
ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว?
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด
อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ในที่นี้ คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย
และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว?
[๑๕๔๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลวในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ
ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย

ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย
และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ.
[๑๕๔๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสยั อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ใน
ที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล
ยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว
ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไม
ละแลว.
[๑๕๕๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว
ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลยัง
ไมละแลว ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย

และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๕๑] กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อันบุคคล
นั้น ไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย
บุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
กามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสยั อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน

บุคคลนั้นก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลวในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในทุกขเวทนา
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไม
ละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และ
กามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ.
[๑๕๕๒] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ใน
ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน
ในทุกขเวทนา.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็

ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็
ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา
แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ใน
ทุกขเวทนา.
[๑๕๕๓] มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
ก็หาไม มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสยั อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็
ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน
เวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อัน

บุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว.
มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยัง
ไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด มานานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน
ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว และมานานุสัย บุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๕๔] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคล
นั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ถูกแลว ฯลฯ.
[๑๕๕๕] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน
กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม
ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสยั อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?

ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก
ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไม
ละแลว ในที่นั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อัน
บุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๕๖] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อัน
บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน
เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อัน
บุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ.
[๑๕๕๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และ
และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด
ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?

วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และ
กามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน
กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย และ
ปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน
อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสยั
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น
นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กาม*ราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละ
แลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยัง
ไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๕๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว
ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิ ฉานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย

ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล
นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ
ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด
ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด
อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสยั ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้ก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชา*นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ใน
รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๕๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด

ยังไมละแลว ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา วิจกิ ิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย
มานานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ
ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยัง
ไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว
หรือยังไมละแลว วิจิกจิ ฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ใน
ที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ.
[๑๕๖๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด ภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น?
ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคล
๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ
ยังไมละแลว ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด
ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้นก็ยังไมละแลว
ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือ พระอนาคามี
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้นยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ
ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น

ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย
ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ
มานานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒
ในกามธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม
ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสยั และ
มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย
และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ
กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย
กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไม
ละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว.
[๑๕๖๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย
และภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้นหรือ?
ไมมี.
หรือวา อวิชชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในที่ใด กามราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น
ก็ยังไมละแลว ในที่นั้น?
อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น
คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไม
ละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น
นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้น

นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา
ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลานั้น
ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และ
วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล
เหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย
และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย
อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือบุคคลเหลานั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา
แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลานั้น ยังไมละแลว ในที่นั้นก็หาไม กามราคานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย
ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ ปุถุชน
ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว
อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว
ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย
ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในที่นั้น คือ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย
มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพงึ กลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว.
ปหีนวาร จบ.
อุปปชชนวาร
[๑๕๖๒] กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมเกิดขึ้นแก
บุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแก
บุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา มานานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแก
บุคคลนั้น?
มานานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย ยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี
นั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมเกิดขึ้น และกามราคานุสัย ก็ยอมเกิดขึ้นแกบุคคล ๓ จําพวก
(พึงใหพิสดาร).

[๑๕๖๓] กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมเกิดขึ้น
แกบุคคลนั้นหรือ?
ถูกแลว.
หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้น
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว.
กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น
หรือ?
กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี แตมานานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแก
พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้น และมานานุสัย ก็ยอมไมเกิดขึ้นแก
พระอรหันต.
หรือวา มานานุสัย ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมเกิดขึ้น
แกบุคคลนั้น?
ถูกแลว (พึงใหพิสดาร).
อุปปชชนวาร จบ.
ธาตุวาร
[๑๕๖๔] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ งเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสยั ดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ งเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ ง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ ง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?

[๑๕๖๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ งเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๖๖] เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ งเทาไร อนุสยั ไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ งเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ไี มใชรูปธาตุ ภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?

เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ ง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๖๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมทิ ี่ไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๖๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๖๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย
ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร
อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ไี มใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๗๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๗๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ไี มใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมทิ ี่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๗๒] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง
เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย
นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร?
[๑๕๗๓] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยทั้งหลายที่ดับไป ยอมไมมี?
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมม?ี
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมม?ี
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
[๑๕๗๔] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้นนอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย
๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย
๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
[๑๕๗๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลผูจุติจากรูปธาตุนั้น เมื่อ
เกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุเทานั้น มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ ยอมไมมี
บุคคลที่จุติจากอรูปธาตุนั้น เมื่อเกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุเทานั้น อนุสัย ๗ เทานั้น
ยอมนอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.

[๑๕๗๖] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอน
เนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗
เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมทิ ี่ไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
[๑๕๗๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน
มีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรปู ธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
[๑๕๗๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง
คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง
บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน
เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
[๑๕๗๙] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗
เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอม
ไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคนมี
อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ ง อนุสัยที่
ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
[๑๕๘๐] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.

เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมทิ ี่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ
บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
[๑๕๘๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย
๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึงรูปธาตุ ยอมไมมี
บุคคลนั้น เมื่อเกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุ เทานั้น มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง
อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗
นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป
ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ บางคน
มีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัย
ที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗
เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยที่ดบั ไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
อรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลนั้นเมื่อเกิดในเบื้องต่ํา ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น มีอนุสัย ๗ เทานั้น
นอนเนื่อง อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชรูปธาตุ ที่ไมใช
รูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทานั้น นอนเนื่อง อนุสัยทีด่ ับไป ยอมไมมี.
เมื่อบุคคลจุติจากภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิที่ไมใชกามธาตุ ไมใช
รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง

อนุสัยที่ดับไป ยอมไมมี.
ธาตุวาร จบ.
อนุสยยมก ที่ ๗ จบ.
ยมกปกรณ อันมีในเบื้องตน จบ.
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