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อุทเทสวาร 

      [๑] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศลมูลหรือ? 
      หรือวาธรรมเหลาใดเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมดเปนกุศล. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 กุศลมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปน 
 กุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวากุศลมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวากุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 กุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวาธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีกุศลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 กุศลมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูล 
 อาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 



 เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีกุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมดเปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 กุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ัง 
 หมด เปนกุศล? 
      [๒] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา  ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวาอกุศลมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวาอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อกุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมดเปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมดมีอกุศลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 



 อกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอกุศลมูลเปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อกุศลมูล เปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล  ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอกุศล? 
      [๓] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากตมูล 
 หรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อัพยากตมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอัพยากฤต? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวาอัพยากต- 
 *มูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวาอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด  มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อัพยากตมูล เปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 



 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอัพยากฤตเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากฤตเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อัพยากตมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอัพยากตมูลเปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อัพยากตมูล เปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต. 
      [๔] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนามเปนมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมดเปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนาม 
 เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 



 เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวานามมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวานามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล 
 เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม? 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกัน โดยเปนนาม 
 มูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมดเปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูล 
 อาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลหรอื? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูล 
 เปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนนาม. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม. 
      [๕] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
      มีกุศลเปนเหตุหรือ ฯลฯ 
      มีกุศลเปนนิทานหรือ ฯลฯ 
      มีกุศลเปนแดนเกิดพรอมหรือ ฯลฯ 



      มีกุศลเปนแดนเกิดท่ัวหรือ ฯลฯ 
      มีกุศลเปนสมุฏฐานหรือ ฯลฯ 
      มีกุศลเปนอาหารหรอื ฯลฯ 
      มีกุศลเปนอารมณหรือ ฯลฯ 
      มีกุศลเปนปจจัยหรอื ฯลฯ 
      มีกุศลเปนสมุทัยหรือ ฯลฯ 
      "มูล เหตุ นิทาน สมภพ ปภพ สมุฏฐาน อาหาร อารมณ ปจจัย และสมุทัย". 
                         อุทเทสวาร จบ. 
                           นทิเทสวาร 
                         กุศลธรรมนิทเทส 
      [๖] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศลมูลหรือ? 
      กุศลมูลมี ๓ เทาน้ัน กุศลธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชกุศลมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย 
 เปนกุศลมูลหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกุศล กุศลเปน 
 ธรรมท่ีมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนมูลท่ีอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนมูลอยางเดียวกันดวย เปนมูลท่ี 
 อาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับกศุลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนกุศลมูล แตไมใชเปนมูลท่ีอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๗] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวา 
 กุศลมูลหรือ? 
      มูลท่ีเรียกวากุศลมูลมี ๓ เทาน้ัน ธรรมท่ีเปนกุศลท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชมูลท่ีเรียกวา 
 กุศลมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวากุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 



      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวามูลเดียวกัน 
 โดยเปนกุศลมูลหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนมูลท่ีเรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกุศล 
 กุศลเปนมูลท่ีเรียกวามูลเดยีวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกศุลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด เปนมูลท่ีเรียกวามูลเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวาเปนมูลท่ีอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดเปนกุศลมูลเกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนมูลท่ีเรียกวามูลเดียวกนัดวย เปน 
 มูลท่ีเรียกวาเปนมูลท่ีอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับกุศลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน เปนมูล 
 ท่ีเรียกวามูลเดยีวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชมูลท่ีเรียกวาเปนมูลท่ีอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวาเปนมูลท่ีอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล 
 ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๘] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีกุศลเปนมูลหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีกุศลเปนมูล แตไมใชกุศล กุศลเปนธรรมมีกุศล 
 เปนมูลดวย เปนกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนกุศลมูลหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชกุศล 
 กุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลดวย เปนกศุลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนธรรมท่ีมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันดวย มีมูล 
 ท่ีอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับกุศลมูลท่ีเหลือนอกนั้น เปนธรรมมีมูลอยางเดียว 
 กันโดยเปนกุศลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลท่ีอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ัง 



 หมด เปนกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๙] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีกุศลมูลเปนมูล? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีกุศลมูลเปนมูล แตไมใชกุศล กุศลเปนธรรมม ี
 กุศลมูลเปนมูลดวย เปนกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 กุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนกุศล? 
      รูปท่ีมีกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล แตไมใช 
 กุศล กุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูลดวย เปนกุศลดวย 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนธรรมมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูล เปนมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันเปนมูล 
 ดวย เปนธรรมมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับกุศลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน 
 เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล แตไมใชธรรมท่ีมีมูลอาศัยกันและกัน 
 เปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนกุศล? 
      ถูกแลว. 
                        อกุศลธรรมนิทเทส 
      [๑๐] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศลหรือ? 
      อกุศลมูลมี ๓ เทาน้ัน ธรรมท่ีเปนอกุศลท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชอกุศลมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนธรรมมีมูลอยางเดียว 
 กันโดยเปนอกศุลหรือ? 
      อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล อกุศลท่ีเปน 
 สเหตุกะ เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 



      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน เปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ไมใชอกุศล 
 อกุศลเปนธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลดวย เปนอกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนมูลอยางเดียวกันดวยเปนมูล 
 อาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอกุศลมูลท่ีเหลือ นอกนั้น เปนธรรมมีมูลอยางเดียว 
 กันโดยเปนอกศุลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนมูลท่ีเรียกวา 
 อกุศลมูลหรอื? 
      มูลท่ีเรียกวาอกุศลมูลมี ๓ เทาน้ัน ธรรมท่ีเปนอกุศลท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชเปนมูลท่ี 
 เรียกวาอกุศลมลู. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวาอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย 
 เปนอกุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      อกุศลเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล อกศุลท่ีเปน 
 สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอกุศล? 
      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกศุลมูลเปนมูล แตไมใชอกุศล 
 อกุศลมีธรรมเปนมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลดวย เปนอกุศลดวย, 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอันอาศัยกันและกันโดยเปนอกศุลมูลเปนมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดเปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันเปนมูลท่ีเรียกวามูลอยางเดียวกันดวย 
 เปนมูลท่ีเรียกวามูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอกุศลมูลท่ีเหลือนอกนั้น เปน 
 ธรรมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล แตไมใชธรรมท่ีมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอกุศลเปน 
 มูลหรือ? 



      อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีอกุศลเปนมูล อกุศลท่ีเปนสเหตุกะ มีอกุศลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีอกุศลเปนมูล ไมใชอกุศล อกุศลมีอกุศลเปนมูลดวย 
 เปนอกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย 
 เปนอกุศลมูลหรือ? 
      อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ ไมมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล อกุศลท่ีเปนสเหตุกะ 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกศุลมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกศุลมูล แตไมใชอกุศล 
 อกุศลมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลดวย เปนอกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกนัดวย มีมูล 
 อาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอกุศลมูลท่ีเหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อกุศลมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอกุศลมูล 
 เปนมูลหรือ? 
      อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีอกุศลมูลเปนมูล อกุศลท่ีเปนสเหตุกะ มีอกุศลมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอกุศล? 
      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีอกุศลมูลเปนมูล ไมใชอกุศล อกุศลมีอกุศลมูลเปนมูล 
 ดวย เปนอกุศลดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 อกุศลมูลเปนมูลหรือ? 
      อกุศลท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกศุลมูลเปนมูล อกุศลท่ีเปน 
 สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอกุศล? 
      รูปท่ีมีอกุศลเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกศุลมูลเปนมูล ไมใชอกุศล 
 อกุศลมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูลดวย เปนอกุศลดวย. 



      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูล เปนมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอกุศลมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกนั เปนมูลดวย 
 มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอกุศลมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูลอยางเดียว 
 กันโดยเปนอกศุลมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอกุศลมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอกุศล? 
      ถูกแลว. 
                       อัพยากตธรรมนิทเทส 
      [๑๔] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากต- 
 *มูลหรอื? 
      อัพยากตมูลมี ๓ เทาน้ัน ธรรมท่ีเปนอัพยากฤตท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชอัพยากตมูล? 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนอัพยากตมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล อัพยากฤตท่ีเปน 
 สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกันดวย มี 
 มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอัพยากตมูลท่ีเหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนอัพยากตมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอัพยากตมูล 
 เปนมูลหรือ? 
      มูลท่ีเปนอัพยากตมูลมี ๓ เทาน้ัน อัพยากตธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชมูลท่ีเรียกวา 
 อัพยากตมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวาอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปน 



 อัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดท่ีเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกัน โดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล 
 อัพยากฤตท่ีเปนสเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกันเปนมูล 
 ดวย มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอัพยากตมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูล 
 อยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม 
 เหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      [๑๖] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอัพยากฤต 
 เปนมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีอัพยากฤตเปนมูล อัพยากฤตท่ีเปนสเหตุกะ มีอัพยากฤต 
 เปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากฤตเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนอัพยากตมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล อัพยากฤตท่ีเปน 
 สเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกันดวย 
 มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอัพยากตมูลท่ีเหลือนอกนั้น มีมูลอยางเดียวกัน 



 โดยเปนอัพยากตมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      [๑๗] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอัพยากตมูล 
 เปนมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีอัพยากตมูลเปนมูล อัพยากฤตท่ีเปนสเหตุกะ มี 
 อัพยากตมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนอัพยากตมูลเปนมูลหรือ? 
      อัพยากฤตท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล อัพยากฤต 
 ท่ีเปนสเหตุกะ มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม 
 เหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูล เปนมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนอัพยากตมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกันเปนมูล 
 ดวย มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับอัพยากตมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูล 
 อยางเดียวกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนอัพยากตมูลเปนมูล ธรรม- 
 *เหลาน้ันท้ังหมด เปนอัพยากฤต? 
     ถูกแลว. 
                         นามธรรมนิทเทส 
      [๑๘] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนามเปนมูล 
 หรือ? 
      นามมูลมี ๙ เทาน้ัน นามท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชนามมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 นามเปนมูลหรือ? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ 



 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกนั โดยเปนนามเปนมูล แตไมใชนาม นาม 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูลดวย เปนนามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูลหรอื? 
      มูลเหลาใดเปนนามเปนมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกนัดวย 
 มีมูลอาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับธรรมท่ีเปนนามเปนมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูล 
 อยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล แตไมใชมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      ถูกแลว. 
      [๑๙] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดท่ีเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามมูลเปนมูล 
 หรือ? 
      มูลท่ีเรียกวานามมูลมี ๙ เทาน้ัน ธรรมท่ีเปนนามท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชมูลท่ีเรียกวา 
 นามมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดเปนมูลท่ีเรียกวานามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม? 
      ถูกแลว. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดท่ีเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย 
 เปนนามเปนมูลหรือ? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม 
 นามมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูลดวย เปนนามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใด มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนนามมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนนามมูลเกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมลูอยางเดียวกันเปนมูลดวย 
 มีมูลอาศัยกันและกันเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับนามมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูลอยางเดียวกัน 
 โดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 



      ถูกแลว. 
      [๒๐] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามเปนมูลหรอื? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีนามเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ มีนามเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม? 
      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐาน มีนามเปนมูล แตไมใชนาม นามมีนามเปนมูลดวย เปน 
 นามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน 
 นามเปนมูลหรือ? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐาน มีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูล แตไมใชนาม นามมีมูล 
 อยางเดียวกันโดยเปนนามมูลดวย เปนนามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนนามมูลเกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมลูอยางเดียวกันดวย มีมูล 
 อาศัยกันและกันดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับนามมูลท่ีเหลือนอกน้ัน มีมูลอยางเดียวกันโดยเปน- 
 *นามเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกัน. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      ถูกแลว. 
      [๒๑] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดท่ีเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามมูลเปนมูล 
 หรือ? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีนามมูลเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ มีนามมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดท่ีมีนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด เปนนาม? 
      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐาน มีนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม นามมีนามมูลเปนมูลดวย 
 เปนนามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดท่ีเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีมูลอยางเดียวกันโดย 
 เปนนามมูลเปนมูลหรอื? 
      นามท่ีเปนอเหตุกะ ไมใชมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล นามท่ีเปนสเหตุกะ 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 



      รูปท่ีมีนามเปนสมุฏฐานมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชนาม นาม 
 มีมูลอยางเดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูลดวย เปนนามดวย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดมีมูลอยางเดียวกนัโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูลหรือ? 
      มูลเหลาใดท่ีเปนนามมูล เกิดรวมกัน มูลเหลาน้ันช่ือวามีมูลอยางเดียวกนัเปนมูลดวย 
 มีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนมูลดวย ธรรมท่ีเกิดรวมกันกับนามมูลท่ีเหลือนอกนั้น มีมูลอยาง 
 เดียวกันโดยเปนนามมูลเปนมูล แตไมใชมีมูลอาศัยกันและกันเปนมูล. 
      หรือวา ธรรมเหลาใดมีมูลอาศัยกันและกันโดยเปนนามมูลเปนมูล ธรรมเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด เปนนาม? 
      ถูกแลว. 
      [๒๒] ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนกุศล ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีกุศลเปนเหตุ 
      มีกุศลเปนนิทาน 
      มีกุศลเปนแดนเกิดพรอม 
      มีกุศลเปนแดนเกิดท่ัว 
      มีกุศลเปนสมุฏฐาน 
      มีกุศลเปนอาหาร 
      มีกุศลเปนอารมณ 
      มีกุศลเปนปจจัย 
      มีกุศลเปนสมุทัย. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอกุศล. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนอัพยากฤต. 
      ธรรมเหลาหน่ึงเหลาใดเปนนาม ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีนามเปนเหตุ ฯลฯ 
      มีนามเปนนิทาน 
      มีนามเปนแดนเกิดพรอม 
      มีนามเปนแดนเกิดท่ัว 
      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          รูปขันธคือรูปหรอื. 
 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    ไมใชขันธไมใชรูปขันธหรือ. 
      ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ. 
      ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ. 
      ไมใชสังขารไมใชสังขารขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชวิญญาณขันธหรือ. 
      ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชรูปขันธหรือ. 
      ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชเวทนาขันธหรือ. 
      ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชสัญญาขันธหรือ. 
      ไมใชวิญญาณไมใชวิญญาณขันธหรือ    ไมใชขันธไมใชสังขารขันธหรือ. 
      [๒๘] รูปเปนขันธหรือ           ขันธคือรูปหรือ. 
      เวทนาเปนขันธหรือ              ขันธคือเวทนาหรือ. 
      สัญญาเปนขันธหรือ               ขันธคือสัญญาหรือ. 
      สังขารเปนขันธหรือ              ขันธคือสังขารหรือ. 
      วิญญาณเปนขันธหรือ              ขันธคือวิญญาณหรือ. 
      [๒๙] ไมใชรูปไมใชรูปขันธหรือ     ไมใชขันธไมใชรูปหรือ. 
      ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ. 
      ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ          ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ. 
      ไมใชสังขารไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชสังขารหรอื. 
      ไมใชวิญญาณไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ. 
      [๓๐] รูปเปนขันธหรือ            ขันธคือเวทนาหรือ. 
      รูปเปนขันธหรือ                 ขันธคือสัญญาหรือ. 
      รูปเปนขันธหรือ                 ขันธคือสังขารหรอื. 
      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. 
      ไมใชรูปไมใชขันธหรือ            ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ. 
      ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชรูปหรือ. 
      ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชสัญญาหรือ. 
      ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชสังขารหรอื. 
      ไมใชเวทนาไมใชขันธหรือ         ไมใชขันธไมใชวิญญาณหรือ. 
      ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ          ไมใชขันธไมใชรูปหรือ. 
      ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ          ไมใชขันธไมใชเวทนาหรือ. 
      ไมใชสัญญาไมใชขันธหรือ          ไมใชขันธไมใชสังขารหรอื. 
      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 สังขารท่ีเหลือนอกนั้น 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 รปู ยกเวนรูปและรูปขันธเสียแลว สภาว- 
 *ธรรมท่ีเหลอืนอกนั้น ไมใชรูป และไมใชรูปขันธ. 
      [๓๘] ไมใชเวทนา ไมใชเวทนาขันธหรอื? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชเวทนาขันธ ไมใชเวทนาหรือ? 
      ถูกแลว. 



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



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



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



      วิญญาณขันธเปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน เปนขันธ แต 
 ไมใชวิญญาณขันธ. 
      [๕๘] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือรูปขันธหรือ? 
      รูปขันธ เปนขันธดวย  เปนรูปขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใชรูปขันธ. 
      [๕๙] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือเวทนาขันธหรือ? 
      เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช 
 เวทนาขันธ. 
      [๖๐] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสัญญาขันธหรือ? 
      สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนขันธ แตไมใช 
 สัญญาขันธ. 
      [๖๑] วิญญาณ คือวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสังขารขันธหรือ? 
      สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น 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 ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน เปนแตขันธ ไมใชรูปขันธ. 
      [๖๘] เวทนา คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือเวทนาขันธหรือ? 
      เวทนาขันธ เปนขันธดวย เปนเวทนาขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช 
 เวทนาขันธ. 
      [๖๙] สัญญา คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสัญญาขันธหรือ? 
      สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช 
 สญัญาขันธ. 
      [๗๐] สังขาร คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสังขารขันธหรือ? 
      สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนแตขันธ ไมใช 
 สังขารขันธ. 
      [๗๑] วิญญาณ คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือวิญญาณขันธหรอื? 
      วิญญาณขันธ เปนขันธดวย เปนวิญญาณขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน เปนแตขันธ 
 ไมใชวิญญาณขันธ. 
      [๗๒] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนรูปเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ 
 เสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน ไมใชรูป และไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๗๓] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 



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



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



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



      [๙๕] วิญญาณ คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสัญญาขันธหรือ? 
      สัญญาขันธ เปนขันธดวย เปนสัญญาขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนแตขันธ 
 ไมใชสัญญาขันธ. 
      [๙๖] วิญญาณ คือขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ขันธ คือสังขารขันธหรือ? 
      สังขารขันธ เปนขันธดวย เปนสังขารขันธดวย ขันธท่ีเหลือนอกนั้น เปนแตขันธ 
 ไมใชสังขารขันธ. 
      [๙๗] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนรูปเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ันไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ 
 เสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน ไมใชรูปและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๘] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนรูปเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ 
 เสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๙] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนรูปเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ 
 เสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชรูปและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๐] ไมใชรูป ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนรูปเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชรูป เปนแตขันธ ยกเวนรูปและขันธ 
 เสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน ไมใชรูปและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๑] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ? 



      ถูกแลว. 
      [๑๐๒] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๓] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ. 
      ยกเวนเวทนาและขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๔] ไมใชเวทนา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนเวทนาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชเวทนา เปนแตขันธ ยกเวนเวทนา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชเวทนาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชวิญญาณขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๕] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๖] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๗] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชสัญญาและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๘] ไมใชสัญญา ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนสัญญาเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชสัญญา เปนแตขันธ ยกเวนสัญญา 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น 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 ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชรูปขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๔] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๕] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ? 
      ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสัญญาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๖] ไมใชวิญญาณ ไมใชขันธหรือ? 



      ยกเวนวิญญาณเสียแลว ขันธท่ีเหลือนอกน้ันไมใชวิญญาณ เปนแตขันธ ยกเวนวิญญาณ 
 และขันธเสียแลว สภาวธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชวิญญาณและไมใชขันธ. 
      ไมใชขันธ ไมใชสังขารขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
                         ปณณัตติวาร จบ. 
                           ปวัตติวาร 
                           อุปปาทวาร 
      [๑๑๗] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน รูปขันธยอมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงอรปูภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน เวทนาขันธยอมเกิดข้ึน และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลัง 
 เขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      [๑๑๘] รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้น รูปขันธและเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภมูิ. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 เวทนาขันธยอมเกิดข้ึน และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      [๑๑๙] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 
 แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น รูปขันธยอมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต 
 รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น เวทนาขันธยอมเกิดข้ึน และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      [๑๒๐] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงอรปูภูมิ แตเวทนาขันธจะไม 



 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันท้ังปวงซ่ึงกําลังจุติอยู. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธ 
 จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน และรูปขันธก็ยอมไมเกดิข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันท้ังปวงซ่ึงกําลังจติุอยู. 
      [๑๒๑] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๒] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต 
 เวทนาขันธจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึน และเวทนาขันธ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวท้ังปวงซ่ึงกําลังจุติอยู. 
      หรือวา เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตต- 
 *ภูมิ แตรูปขันธจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนและ 
 รูปขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ สัตวท้ังปวงซ่ึงกําลังจุติอยู. 
      [๑๒๓] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๔] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
 หรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวในภูมินั้น รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 ปญจโวการภูม.ิ 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรปูขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวใน 
 ภูมินั้น เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวและรูปขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึง่เปนปญจโวการภูมิ. 



      [๑๒๕] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลว และเวทนาขันธก็เคยเกิด 
 ข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕. 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธไม 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลว และรูปขันธก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๑๒๖] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๒๗] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูม ิ
 นั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวใน 
 ภูมินั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๑๒๘] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธ 
 จะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธ 
 ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธ 
 จะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว และรูปขันธ 
 ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส. 
      [๑๒๙] รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตรูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน เวทนาขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้. 
      [๑๓๐] รูปขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนและเวทนา 
 ขันธก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นซึ่งเปนอรปูภูมิ แตรูปขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น เวทนา 
 ขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      [๑๓๑] รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธจักเกิด 
 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธจักเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปูขันธจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๑๓๒] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกเหลาสัตวนั้น แต 
 เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นก็หาไม รปูขันธจักไมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      จักเกิดข้ึน. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      จักเกิดข้ึน. 
      [๑๓๔] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธจักไมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักไมเกิดข้ึนแก 



 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึน และรูปขันธก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      [๑๓๕] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด ท่ีกําลังเขาถึงอรูปภูม ิ
 แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลว และรูปขันธก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๑๓๖] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลว 
 และเวทนาขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ. 
      [๑๓๗] รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวใน 
 ภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจ- 
 *โวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรปูขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนในภมูินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภมูิ. 
      [๑๓๘] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๙] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่ง 



 กําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 รูปขันธยอมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง 
 เขาถึงปญจโวการภูมิ นอกนี้. 
      หรือวา เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจติุอยูจากปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนา- 
 *ขันธเคยเกิดข้ึนแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม.ิ 
      [๑๔๐] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตสัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดข้ึน และ 
 สัญญาขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูม ิปญจ- 
 *โวการภูมิ นอกน้ี. 
      หรือวา สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจติุจากจตุโวการภูม ิ
 ปญจโวการภูม ิแตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธเคย 
 เกิดข้ึนแลว และเวทนาขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง 
 จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ. 
      [๑๔๑] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๔๒] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเคยเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๔๓] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูม ิ



 นั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๔๔] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิ 
 นั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๕] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภมูิ 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธ 
 ยอมไมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงช้ัน 
 สุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็ 
 หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวและรูปขันธก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ 
 สัตวซึ่งจะปรนิิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๑๔๖] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจติุจากจตุโวการภูม ิ
 จากปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนา 
 ขันธยอมไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงช้ัน 
 สุทธาวาส แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธไมเคย 
 เกิดข้ึนแลว และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 



      [๑๔๗] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด  เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิท่ีเกิดในภพครั้งสุดทาย 
 แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปขันธยอมเกิดข้ึน และเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภมูิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูม ิ
 แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดข้ึน และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภมูิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๑๔๘] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
 สญัญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดข้ึน และสัญญาขันธก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญ- 
 *สัตตภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สัญญาขันธจักเกิดข้ึนและเวทนา 
 ขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภมูิ ปญจโวการภมูิ. 
      [๑๔๙] รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมนิั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม รูปขันธยอมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นซึ่งเปนอรปูภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 เวทนาขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      [๑๕๐] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๑] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนสัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ นอกน้ี. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 



      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม เวทนาขันธจักเกิดข้ึน 
 และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      [๑๕๒] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตสัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนและสัญญาขันธ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูม ิ
 นอกนี้. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโว- 
 *การภูมิ แตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธจักเกิดข้ึนและ 
 เวทนาขันธก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโว- 
 *การภูมิ. 
      [๑๕๓] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันซึง่กําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ แต 
 เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวในอรูปภมูิ. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนและรูปขันธก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวใน 
 อรูปภูมิ. 
      [๑๕๔] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิ แตสัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 และสัญญาขันธก็ชักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 
      หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ก็หาไม สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนและเวทนา- 
 ขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 



      [๑๕๕] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      จักเกิดข้ึน. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๕๖] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๗] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภมูิ 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปขันธยอมไม 
 เกิดข้ึนและเวทนาขันธก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูม ิซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนและรูปขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๑๕๘] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจติุจากจตุโวการภูม ิ
 จากปญจโวการภูมิ แตสัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธ 
 ยอมไมเกิดข้ึนและสัญญาขันธก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไมสัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนและเวทนา- 
 *ขันธก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๕๙] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว แตเวทนาขันธจักเกิด 



 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 นอกนี้. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๐] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตสัญญาขันธจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวและสัญญาขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๑] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจ- 
 *โวการภูมิ. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินัน้. 
      เวทนาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรปูภูมิ แตรูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้นก ็
 หาไม เวทนาขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๒] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สัญญาขันธจักเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๓] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด  เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในปญจโวการ- 
 *ภูมิ  ซึ่งเปนอสัญญสัตว  แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม  รูปขันธ 
 เคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
       เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปขันธเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม  เวทนาขันธจักเกิดข้ึนและรูปขันธก็เคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๑๖๔] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด  สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแก 



 สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว  แต 
 สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวและสัญญาขันธ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา สัญญาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด  เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๕] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด  เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๑๖๖] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด  สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด  เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว? 
      [๑๖๗] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด  เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      จักเกิดข้ึน. 
      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมินั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๑๖๘] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด  สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูม ิ
 นั้นหรือ. 
      ถูกแลว. 
      หรือวา  สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวใน 
 ภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๖๙] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด  เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรอื? 
      รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว  แตเวทนาขันธ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม  รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวและเวทนาขันธก็จัก 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ. 



      หรือวา เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด  รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในปญจโวการ- 
 *ภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม เวทนา- 
 *ขันธจักไมเกิดข้ึน  และรูปขันธก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งอยูในช้ัน 
 สุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูม.ิ 
      [๑๗๐] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธจักไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว แตเวทนาขันธ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม  สัญญาขันธจักไมเกิดข้ึนและเวทนาขันธก็ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
                         อุปปาทวาร จบ. 
                           นิโรธวาร 
      [๑๗๑] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน  ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป  แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม  รูปขันธของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลงัจุติจากปญจโวการภูมิยอม 
 ดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมดับไป  แตรูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิยอมดับไป 
 และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๗๒] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไปหรือ? 
      รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไป 
 ก็หาไม รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดยอมดับไป รูปขันธในภูมินั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธในภูมินั้น   ซึ่งเปนอรูปภูมิยอมดับไป แตรูปขันธในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม 
 เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอมดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๗๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป  แต 
 เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม  รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 



 ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภมูิยอมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น  ซึ่งกําลังจุติจากอรปูภูมิยอมดับไป แตรูปขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม  เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลัง 
 จุติจากปญจโวการภูมิยอมดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๗๔] รูปขันธของสัตวใดยอมไมดับไป  เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมด  ยอมไมดบัไป 
 และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมไมดับไป  แตรูปขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมดยอม 
 ไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๗๕] รูปขันธในภูมิใดยอมไมดับไป  เวทนาขันธในภูมินั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      ยอมไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดยอมไมดับไป รูปขันธในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ยอมดับไป. 
      [๑๗๖] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภูมิยอมไมดับไป แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลัง 
 เกิดอยูท้ังหมดยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นยอมไมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิยอมไมดับไป แต 
 รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดบัไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมดยอมไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๗๗] รูปขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว. 



      ถูกแลว. 
      [๑๗๘] รูปขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรอื? 
      รูปขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับ 
 ไปแลวก็หาไม รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็เคยดับ 
 ไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว. 
      เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิเคยดับไปแลว แตรูปขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว 
 ก็หาไม เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็เคยดับไปแลว. 
      [๑๗๙] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นเคยดับไปแลวหรอื? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 สัตวมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นเคยดับไปแลว. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวเคยดับไปแลว แตรูปขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งเปนสัตว 
 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 
 ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรอื? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยู 



 ในช้ันสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นไมเคยดับไปแลว. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 อยูในช้ันสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๑๘๓] รูปขันธของสัตวใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นจักดับไป. 
      เวทนาขันธของปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ันท่ีเขาถึงอรูป- 
 *ภูมิแลวจักปรนิิพพาน ของสัตวเหลาน้ันท่ีกําลังจุติอยูจักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันจัก 
 ดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้จักดับไปและรูปขันธก็จักดับไป. 
      [๑๘๔] รูปขันธในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      รูปขันธในภูมนิั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิจักดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นจักดับไปก็หา 
 ไม รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิจกัดับไป และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดจักดับไป รูปขันธในภูมินั้นจักดับไป. 
      เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิจักดับไป แตรูปขันธในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม. 
      เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภมูิจักดับไป และรูปขันธก็จักดับไป. 
      [๑๘๕] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักดับไป แตเวทนาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งมีรูปขันธ ๕ จักดับ 
 ไป และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวจักดับไป แตรูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งมีขันธ ๕ จักดับไป 
 และรูปขันธก็จักดับไป. 
      [๑๘๖] รูปขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักไมดบัไปหรือ? 
      รูปขันธของปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ันท่ีเขาถึงอรูปภูมิ 
 แลวจักปรินิพพาน ของสัตวเหลาน้ันท่ีกําลังจุติอยูจักไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูจักไมดบัไป และเวทนาขันธ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นจักไมดบัไป. 



      ถูกแลว. 
      [๑๘๗] รูปขันธในภูมิใดจักไมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดจักไมดับไป รูปขันธในภูมินั้นจักไมดับไป. 
      จักดับไป. 
      [๑๘๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นจักไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตวจักไมดับไป แตเวทนาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยู จักไมดับไป และเวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักไมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไปและรูปขันธก็จักไมดับไป. 
      [๑๘๙] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมดเคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลัง 
 จุติจากอสัญญสัตตภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๙๐] เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ 
 เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๙๑] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ? 
      รูปขันธในภูมินั้นซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธในภูมินั้นเคยดับไป 
 แลวก็หาไม รปูขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิยอมดับไป และเวทนาขันธก็เคยดับ 
 ไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธในภูมินั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนอรูปภูมิเคยดับไปแลว แตรูปขันธในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม 



 เวทนาขันธในภูมินั้นซึ่งเปนปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๙๒] เวทนาขันธในภูมิใดยอมดับไป สัญญาขันธในภูมินั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๑๙๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลวหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจาก 
 อสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม รูป- 
 *ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมินอกนี้ยอมดับไป และเวทนาขันธ 
 ก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 เคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๑๙๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาสยอมดับไป 
 แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ นอกนี้ยอมดับไป และสัญญาขันธก็ 
 เคยดับไปแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมดับไป. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิเคย 
 ดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภมูิ 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? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตวยอม 
 ไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป 
 และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลัง 
 จุติจากอสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็ 
 หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๙๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรอื? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมยิอม 
 ไมดับไป แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และ 
 สัญญาขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับ 
 ไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นยอมไมดบัไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และ 
 เวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๒๐๐] รูปขันธของสัตวใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธ 



 ของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังจุติจากอรปูภูมิจักดับไป 
 แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจาก 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๒๐๑] เวทนาขันธของสัตวใดยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นจักดับไป 
 หรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูยอมดับไป แตสัญญาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจ- 
 *โวการภูมิ นอกน้ี ยอมดับไป และสัญญาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจัก 
 ดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวนั้น ซึ่งกําลังจุติ 
 จากจตุโวการภมูิ จากปญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      [๒๐๒] รูปขันธในภูมิใดยอมดับไป. 
      [๒๐๓] รปูขันธของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภมูิ ซึ่งกําลังจุติ 
 จากอสัญญสัตตภูมิยอมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และเวทนาขันธ 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิจักดบัไป และรูปขันธก็ยอมดับไป. 
      [๒๐๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูยอมดับไป แตสัญญาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติ 
 จากจตุโวการภมูิ จากปญจโวการภูมินอกนี้ ยอมดับไป และสัญญาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมดับไป. 



      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมจิัก 
 ดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ยอมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลา 
 นั้นในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอม 
 ดับไป. 
      [๒๐๕] รูปขันธของสัตวใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังเกิดอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังจุติจากอรูปภมูิยอมไมดับไป 
 แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในอรูปภูมิยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้น ยอมไมดับไป. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป แต 
 รูปขันธของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู 
 ในอรูปภูมิจักไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๒๐๖] เวทนาขันธของสัตวใด ยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไป. 
      ยอมดับไป. 
      [๒๐๗] รูปขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป. 
      [๒๐๘] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตวยอม 
 ไมดับไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดบัไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และ 
 เวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นยอมไมดับไป? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 กําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิจักไมดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม 
 เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิจักไมดับไป และ 
 รูปขันธก็ยอมไมดับไป 
      [๒๐๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 



      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ยอม 
 ไมดับไปแตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และสัญญาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตวจักไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      [๒๑๐] รูปขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตวเหลาน้ันนอกนีเ้คยดับไปแลว และเวทนาขันธก็จัก 
 ดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว. 
      ถูกแลว. 
      [๒๑๑] เวทนาขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตสัญญาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันนอกนี้ เคยดับไปแลว และ 
 สัญญาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว. 
      ถูกแลว. 
      [๒๑๒] รูปขันธในภูมิใด เคยดับไปแลว. 
      [๒๑๓] รูปขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และเวทนาขันธก็จัก 
 ดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลว. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลา 
 นั้นในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็เคยดับไปแลว. 



      [๒๑๔] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูเคยดับไปแลว แตสัญญา 
 ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมี 
 ขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และสัญญาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลว. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาสจักดับไป แตเวทนา 
 ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 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? 
      รูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตวไม 
 เคยดับไปแลว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ไมเคย 
 ดับไปแลว และเวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ไมเคยดับไปแลว. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม เวทนา- 
 *ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 



 อรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๒๑๙] เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว สัญญาขันธของสัตว 
 นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว 
 แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมิ 
 นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และสัญญาขันธ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับ 
 ไป แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม สัญญาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป และ 
 เวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
                         นิโรธวาร จบ. 
                         อุปปาทนิโรธวาร 
      [๒๒๐] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด ยอมดับไป รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได 
      [๒๒๑] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      หามิได 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด ยอมดับไป เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได 
      [๒๒๒] รูปขันธเกิดข้ึนในภูมิใด เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนาขันธในภูมินั้น ยอมดับ 
 ไปก็หาไม รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ และเวทนาขันธก็ยอมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใด ยอมดับไป รูปขันธในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน. 
      เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิยอมดับไป แตรูปขันธในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม 
 เวทนาขันธในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมยิอมดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๒๒๓] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สัญญาขันธในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธในภูมิใด ยอมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมเกิดข้ึน. 
      ถูกแลว. 



      [๒๒๔] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ในภูมินั้น 
 ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปขันธของสัตวนั้น ในภูมิ 
 นั้น ยอมเกิดข้ึน. 
      หามิได. 
      [๒๒๕] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      หามิได 
      [๒๒๖] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการ แต 
 เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 กําลังเขาถึงอรปูภูมิ ซึ่งกําลังจติุจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภมูิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 
 ยอมไมดับไป แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลงัจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๒๒๗] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูม ิจากปญจโวการภูม ิ
 แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดยอมไมดับไป เวทนาขันธของสัตวนั้นยอมไม 
 เกิดข้ึน. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ยอมไมดับไป 
 แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันยอมไมเกิดข้ึนก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตวยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๒๒๘] รูปขันธในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึน เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      ยอมดับไป. 



      หรือวา เวทนาขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปขันธในภูมินั้น ยอมไมเกดิข้ึน. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๒๒๙] เวทนาขันธในภูมิใด ยอมไมเกิดข้ึน สัญญาขันธในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธในภูมินั้น ยอมไมเกิดข้ึน. 
      ถูกแลว. 
      [๒๓๐] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
 ปญจโวการภูม ิแตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม รูปขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมเกิดข้ึน และ 
 เวทนาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป แตรูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภมูิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ ยอม 
 ไมดับไป และรูปขันธกย็อมไมเกิดข้ึน. 
      [๒๓๑] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
 ปญจโวการภูม ิแตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวในภูมิใด ยอมไมดับไป เวทนาขันธ ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูม ิ
 ยอมไมดับไป แตเวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และเวทนาขันธก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๒๓๒] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปขันธของสัตวนั้นเคยเกิดข้ึนแลว. 
      ถูกแลว. 



      [๒๓๓] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นเคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดเคยดับไปแลว เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๓๔] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๒๓๕] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลวหรอื? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมิ 
 นั้น ซึ่งมีขันธ ๕ และเวทนาขันธก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว เคยดับไปแลว แตรูปขันธ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมี 
 ขันธ ๕ เคยดับไปแลว และรูปขันธก็เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๓๖] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว เวทนาขันธเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๓๗] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น ไมเคยดับ 
 ไปแลวหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๒๓๘] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น ไมเคย 
 ดับไปแลวหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้น. 



      ไมมี. 
      [๒๓๙] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๒๔๐] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส และเวทนาขันธก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตรูปขันธ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 อยูในช้ันสุทธาวาสไมเคยดับไปแลว และรูปขันธก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๔๑] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว เวทนาขันธไมเคยเกิด 
 ข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๔๒] รูปขันธจักเกิดข้ึนสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดอยู และของสัตวผูเขา 
 ถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพานจักดับไป แตรูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธ 
 ของสัตวเหลาน้ันนอกนี้จักดบัไป และรูปขันธก็จักเกิดข้ึน. 
      [๒๔๓] เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สญัญาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดอยูจักดับไป แต 
 เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้จักดับไป 
 และเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึน. 
      [๒๔๔] รูปขันธจักเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๒๔๕] รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธของสัตว 



 เหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ 
 และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ ซึ่งเปนอรปูสัตวจักดับไป แตรูปขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนา 
 ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็จัก 
 เกิดข้ึน. 
      [๒๔๖] เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเกิดอยูจักดับไป 
 แตเวทนาขันธจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธก็จักเกิดข้ึน. 
      [๒๔๗] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักไมดบัไปหรือ? 
      รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดอยู และสัตว 
 ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิแลวจักปรินิพพาน แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันจักไมดบัไปก็หาไม รูปขันธ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักไมดับไป รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๔๘] เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จกัไมดับไป 
 หรือ? 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู และสัญญาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๔๙] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๒๕๐] รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 



 รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักไมดับไป แตรูปขันธจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยู จักไมดับไป และรูปขันธก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๒๕๑] เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๕๒] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น เคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูป ภมูิเคยดับไป 
 แลว แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลัง 
 เขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลงัเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน. 
      (ในอุปปาทวาร ทานจําแนกขันธยมกสวนอดีตกับดวยสวนปจจุบันไวอยางไร ใน 
 อุปปาทนิโรธวารน้ี พึงจําแนกอยางน้ัน) 
      [๒๕๓] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักดับไป รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถงึอรูปภมูิ จักดับไป 
 แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิจักดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๒๕๔] เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 



 จักดับไป แตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิจักดบัไป และเวทนาขันธก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๒๕๕] รูปขันธยอมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๒๕๖] รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตเวทนา- 
 *ขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธยอมเกิดแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อรูปภูมิจักดับไป แตรูปขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ จักดับไป และรูปขันธก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๒๕๗] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูม ิ
 จักดับไป แตเวทนาขันธยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม  สัญญาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูม ิปญจโวการภูม ิจักดับไป และเวทนาขันธก็ยอม 
 เกิดข้ึน. 
      [๒๕๘] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึงอรูปภูม ิ
 แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู และเวทนาขันธก็จักไมดับไป 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๕๙] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูม ิแตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู และสัญญาขันธก็จักไมดับไป. 



      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดจักไมดับไป เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๖๐] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๒๖๑] รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดบัไปก็หาไม รูปขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และเวทนาขันธ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แต 
 รูปขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสญัญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๒๖๒] เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จาก 
 ปญจโวการภูม ิแตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ซึง่เปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๖๓] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู แตเวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันนอกนี้ และเวทนาขันธก็จัก 
 ดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดจักดับไป รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้. 
      ถูกแลว. 
      [๒๖๔] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้นจักดับไป 
 หรือ? 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู แตสัญญาขันธของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ และสัญญา- 
 *ขันธก็จักดับไป. 



      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักดับไป เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๒๖๕] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๒๖๖] รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภมูิ 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปขันธเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ และเวทนาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตรูปขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม เวทนาขันธของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปขันธก็เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๖๗] เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู แต 
 สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ และสัญญาขันธก็จักดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส จักดับไป แต 
 เวทนาขันธเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และเวทนาขันธก็เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๖๘] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด เวทนาขันธของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใด จักไมดับไป รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๖๙] เวทนาขันธไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สัญญาขันธของสัตวนั้น จกัไมดับไป 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใด จักไมดับไป เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 



      [๒๗๐] รูปขันธไมเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๒๗๑] รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด เวทนาขันธของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่ง 
 เปนอรูปสัตว แตเวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 อรูปภูมิ และเวทนาขันธก็จักไมดับไป. 
      หรือวา เวทนาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม 
 เวทนาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยู 
 ในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปขันธก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๒๗๒] เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สัญญาขันธของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตสัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสทุธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว และสัญญาขันธ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สัญญาขันธของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป เวทนาขันธไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตเวทนาขันธ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัญญาขันธของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และเวทนาขันธก็ไมเคยเกิดข้ึน 
 แลว. 
                       อุปปาทนิโรธวาร จบ 
                          ปวัตติวาร จบ 
                           ปริญญาวาร 
      [๒๗๓] บุคคลใดยอมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูรูปขันธ. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูรูปขันธ. 
      ถูกแลว. 
      [๒๗๔] บุคคลใดเคยกําหนดรูรูปขันธแลว บุคคลน้ันเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลน้ันเคยกําหนดรูรูปขันธแลว. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดไมเคยกําหนดรูรปูขันธแลว บุคคลน้ันไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลน้ันไมเคยกําหนดรูรูปขันธ 
 แลว. 
      ถูกแลว. 
      [๒๗๕] บุคคลใดจักกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันจักกําหนดรูรูปขันธ. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดจักไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูรปูขันธ. 
      ถูกแลว. 
      [๒๗๖] บุคคลใดยอมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลน้ันยอมกําหนดรูรูปขันธ. 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรปูขันธ บุคคลน้ันไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวหรอื? 
      พระอรหันตยอมไมกําหนดรูรูปขันธ แตไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวก็หาไม บุคคล 
 ท่ีเหลือนอกนัน้ ยกเวนบุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง และพระอรหันตเสียแลว ยอมไม 
 กําหนดรูรูปขันธดวย ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวดวย. 
      หรือวา บุคคลใดไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรู 
 รูปขันธ. 
      บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลว แตยอมไม 
 กําหนดรูรูปขันธก็หาไม บุคคลท่ีเหลือนอกน้ัน ยกเวนบุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง 



 และพระอรหันตเสียแลว ไมเคยกําหนดรูเวทนาขันธแลวดวย ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย. 
      [๒๗๗] บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรูปขันธ บุคคลน้ันจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูรูปขันธ. 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูรปูขันธ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลาน้ันยอมไมกําหนดรูรูปขันธ แตจักไม 
 กําหนดรูเวทนาขันธก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันต 
 และปุถุชนเหลาน้ัน ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย จักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูรูปขันธ. 
      บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง จักไมกําหนดรูเวทนาขันธ แตยอมไมกําหนด 
 รูรูปขันธก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน 
 เหลาน้ันจักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย ยอมไมกําหนดรูรูปขันธดวย. 
      [๒๗๘] บุคคลใดเคยกําหนดรูรูปขันธแลว บุคคลน้ันจักกําหนดรูเวทนาขันธหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันเคยกําหนดรูรูปขันธแลว. 
      หามิได. 
      บุคคลใดไมเคยกําหนดรูรปูขันธแลว บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูเวทนาขันธหรือ. 
      บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลาน้ันไมเคยกําหนดรูรูปขันธแลว แตจัก 
 ไมกําหนดรูเวทนาขันธก็หาไม บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง และปุถุชนเหลาใด จักไมได 
 เฉพาะซึ่งมรรค บุคคลท่ีพรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูง และปุถุชนเหลาน้ัน ไมเคยกําหนดรู 
 รูปขันธแลวดวย จักไมกําหนดรูเวทนาขันธดวย. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ บุคคลน้ันไมเคยกําหนดรูรปูขันธแลว. 
      พระอรหันตจักไมกําหนดรูเวทนาขันธ แตไมเคยกําหนดรูรูปขันธแลวกห็าไม บุคคลท่ี 
 พรอมเพรียงดวยมรรคเบ้ืองสูงและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลท่ีพรอมเพรียง 
 ดวยมรรคเบ้ืองสูงและปุถุชนเหลาน้ัน 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                   อายตนะคือชิวหาหรอื. 
      กายคืออายตนะหรือ                    อายตนะคือกายหรือ. 
      รูปคืออายตนะหรือ                     อายตนะคือรูปหรือ. 
      สัททะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือสัททะหรือ. 
      คันธะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือคันธะหรือ. 
      รสะคืออายตนะหรือ                    อายตนะคือรสะหรือ. 
      โผฏฐัพพะคืออายตนะหรอื                อายตนะคือโผฏฐัพพะหรือ. 
      มโนคืออายตนะหรือ                    อายตนะคือมโนหรอื. 
      ธัมมะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือธัมมะหรือ. 
      [๒๘๕] ไมใชจักขุไมใชอายตนะหรือ        ไมใชอายตนะไมใชจักขุหรือ. 
      ไมใชโสตะไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชโสตะหรือ. 
      ไมใชฆานะไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชฆานะหรือ. 
      ไมใชชิวหาไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชชิวหาหรือ. 
      ไมใชกายไมใชอายตนะหรือ              ไมใชอายตนะไมใชกายหรือ. 
      ไมใชรูปไมใชอายตนะหรือ               ไมใชอายตนะไมใชรูปหรือ. 



      ไมใชสัททะไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชสัททะหรือ. 
      ไมใชคันธะไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชคันธะหรือ. 
      ไมใชรสะไมใชอายตนะหรือ              ไมใชอายตนะไมใชรสะหรือ. 
      ไมใชโผฏฐัพพะไมใชอายตนะหรือ          ไมใชอายตนะไมใชโผฏฐัพพะหรือ. 
      ไมใชมโนไมใชอายตนะหรือ              ไมใชอายตนะไมใชมโนหรอื. 
      ไมใชธัมมะไมใชอายตนะหรือ             ไมใชอายตนะไมใชธัมมะหรือ. 
      [๒๘๖] จักขุคืออายตนะหรือ              อายตนะคือโสตะหรือ. 
      จักขุคืออายตนะหรือ                    อายตนะคือธัมมะหรือ. 
      โสตะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือจักขุหรือ. 
      โสตะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือธัมมะหรือ. 
      ฆานะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือจักขุหรือ. 
      อายตนะคือธัมมะหรือ. 
      ธัมมะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือจักขุหรือ. 
      ธัมมะคืออายตนะหรือ                   อายตนะคือโสตะหรือ. 
      อายตนะคือมโนหรอื                    (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. 
      ชิวหายตนะคือชิวหาหรอื? 
      ถูกแลว. 
      กายคือกายายตนะหรือ? 
      ยกเวนกายายตนะเสียแลว กายท่ีเหลือนอกนั้น เรียกวากาย แตไมใชกายายตนะ 
 กายายตนะเปนกายดวย เปนกายายตนะดวย. 
      กายายตนะคือกายหรือ? 
      ถูกแลว. 
      รูปคือรูปายตนะหรือ? 
      ยกเวนรูปายตนะเสียแลว รูปท่ีเหลือนอกน้ัน เรียกวารูป แตไมใชรูปายตนะ รูปายตนะ 
 เปนรูปดวย เปนรูปายตนะดวย. 
      รูปายตนะคือรูปหรอื? 
      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. 
      มนายตนะคือมโนหรอื? 
      ถูกแลว. 
      ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 
      ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน เรียกวาธัมมะ แตไมใชธัมมายตนะ 
 ธัมมายตนะ เปนธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย. 
      ธัมมายตนะคือธัมมะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๒๘๙] ไมใชจักขุ ไมใชจักขายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจักขายตนะ ไมใชจักขุหรือ? 
      ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมใชจักขายตนะ เปนแตจักขุ ยกเวนจักขุ และจักขายตนะ 
 เสียแลว จักขุท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชจักขุและ ไมใชจักขายตนะ. 
      ไมใชโสตะ ไมใชโสตายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชโสตายตนะ ไมใชโสตะหรือ? 
      ทิพพโสตะ ตัณหาโสตะ ไมใชโสตายตนะ เปนแตโสตะ ยกเวนโสตะและโสตายตนะ 
 เสียแลว โสตะท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชโสตะ และไมใชโสตายตนะ. 
      ไมใชฆานะ ไมใชฆานายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชฆานายตนะ ไมใชฆานะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชชิวหา ไมใชชิวหายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชชิวหายตนะ ไมใชชิวหาหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชกาย ไมใชกายายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 



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



 และธัมมายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลือไมใชธัมมะ และไมใชธัมมายตนะ. 
                        ปทโสธนมูลจักกวาร 
      [๒๙๐] จักขุคือจักขายตนะหรือ? 
      ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ แตไมใชจักขายตนะ จักขายตนะ เปนจักขุดวย 
 เปนจักขายตนะดวย. 
      อายตนะคือโสตายตนะหรือ? 
      โสตายตนะ เปนอายตนะดวย เปนโสตายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกน้ัน เรียกวา 
 อายตนะ แตไมใชโสตายตนะ. 
      จักขุคือจักขายตนะหรือ? 
      ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ แตไมใชจักขายตนะ จักขายตนะ เปนจักขุดวย 
 เปนจักขายตนะดวย. 
      อายตนะคือฆานายตนะหรือ? 
      อายตนะคือธัมมายตนะหรือ? 
      ธัมมายตนะ เปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกน้ัน เรียกวา 
 อายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ. 
      โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ. 
      ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 
      ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน เรียกวาธัมมะ แตไมใชธัมมายตนะ 
 ธัมมายตนะ เปนธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย. 
      อายตนะคือจักขายตนะหรือ? 
      จักขายตนะ เปนอายตนะดวย เปนจักขายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกน้ัน เรียกวา 
 อายตนะ แตไมใชจักขายตนะ 
      ธัมมะคือธัมมายตนะหรือ? 
      ยกเวนธัมมายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลอืนอกน้ัน ไมใชธัมมายตนะ ธัมมายตนะ เปน 
 ธัมมะดวย เปนธัมมายตนะดวย. 
      อายตนะคือโสตายตนะหรือ ฯลฯ? 
      อายตนะคือมนายตนะหรือ? 
      มนายตนะเปนอายตนะดวย เปนมนายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกนั้น 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 (เมื่อผูกจักรนยั พึงเติมคําวา อามันตา (ถูกแลว) ทุกบท). 
                          สุทธายตนวาร 
      [๒๙๒] จักขุ คืออายตนะหรือ? 
      อายตนะคือจักขายตนะหรือ? 
      จักขายตนะ เปนอายตนะดวย เปนจักขายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกน้ัน เรียกวา 
 อายตนะ แตไมใชจักขายตนะ. 
      โสตะ คืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. ฯลฯ 
      ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ... มนะ ... 
      ธัมมะ คืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ? 
      ธมัมายตนะ เปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือ นอกนั้น เรียก 
 วาอายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ. 
      [๒๙๓] ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ? 



      ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวน 
 จักขุและอายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น 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 อายตนะท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชมนะ เปนแตอายตนะ ยกเวน 
 มนะและอายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน ไมใชมนะ และไมใชอายตนะ. 
      ไมใชอายตนะ ไมใชมนายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชธัมมะ ไมใชอายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชอายตนะ ไมใชธัมมายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
                       สุทธายตนมูลจักกวาร 
      [๒๙๔] จักขุ คืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อายตนะคือโสตายตนะหรือ? 
      โสตายตนะเปนอายตนะดวย เปนโสตายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกนัน้ เรียกวา 
 อายตนะ แตไมใชโสตายตนะ. 
      จักขุ คืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อายตนะ คือฆานายตนะหรือ? 
      อายตนะ คือธัมมายตนะหรือ? 
      ธัมมายตนะเปนอายตนะดวย เปนธัมมายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกนัน้ เรียกวา 



 อายตนะ แตไมใชธัมมายตนะ. 
      โสตะ คืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อายตนะ คือจักขายตนะหรือ ฯลฯ ไมใชจักขายตนะ. 
      อายตนะคือธัมมายตนะหรือ ฯลฯ ไมใชธัมมายตนะ. 
      ฆานะ ชิวหา ฯลฯ. 
      ธัมมะคืออายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อายตนะคือจักขายตนะหรือ? 
      อายตนะคือมนายตนะหรือ? 
      มนายตนะเปนอายตนะดวย เปนมนายตนะดวย อายตนะท่ีเหลือนอกนั้น เรียกวาอายตนะ 
 แตไมใชมนายตนะ (พึงผูกจักรนัย). 
      [๒๙๕] ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ? 
      ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวน 
 จักขุและอายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกนั้น ไมใชจักขุ และไมใชอายตนะ. 
      ไมใชอายตนะ ไมใชโสตายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจักขุ ไมใชอายตนะหรือ? 
      ยกเวนจักขุเสียแลว อายตนะท่ีเหลือนอกนัน้ ไมใชจักขุ เปนแตอายตนะ ยกเวนจักขุ 
 และอายตนะเสียแลว ธรรมท่ีเหลือนอกน้ัน 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. (พึงผูกจักรนยั). 
                         ปณณัตติวาร จบ. 
                           ปวัตติวาร 
                           อุปาทวาร 
      [๒๙๖] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตโสตายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจกัขุ มีโสตะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา โสตายตนะ ยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตโสตะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๒๙๗] จกัขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตจักขุ ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตฆานายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจกัขุ มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๒๙๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตรูป ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รปูายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน 



 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๒๙๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตจิต ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู แตจกัขายตนะจะ 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๑] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตรูป ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 ฆานายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๒] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีแตจิต ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 ฆานายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๓๐๓] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู แตฆานายตนะ 
 จะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๔] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 



      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดอยู แตมนายตนะจะ 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีรปู มีจิต ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิดอยู แตรูปายตนะจะ 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันซึ่งมีจติ มีรูป ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๕] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิดอยู แตรูปายตนะจะ 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีรปู ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๖] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดอยู แตมนายตนะจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๐๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด โสตายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๐๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 กามาวจรภูมิ. 
      หรือวา ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๐๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตจักขายตนะจะเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 



 ปญจโวการภูม.ิ 
      [๓๑๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรปูภูมิ แตจักขายตนะจะเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      [๓๑๑] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เปนอรูปภูมิ แตจักขายตนะ 
 จะเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      [๓๑๒] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรภูม ิ
 (พึงทราบวา ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในท่ีใด มนายตนะและธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในท่ีนั้น 
 เปนเชนเดียวกัน ไมมีความตางกัน มีความสังเขปในวาระตอไป). 
      [๓๑๓] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจะ 
 เกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 กามาวจรภูมิ. 
      [๓๑๔] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจะเกิดข้ึนในภูมิ 
 นั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรปูภูมิ แตรูปายตนะจะเกิดข้ึนในภูมินั้นก ็
 หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภมูิ. 
      [๓๑๕] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตรูปายตนะจะเกิดข้ึนในภูมินั้นก็ 
 หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนปญจโวการภมูิ เปน 
 อสัญญสัตตภูมิ. 
      [๓๑๖] มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจะเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูม ิ
 ปญจโวการภูม.ิ 
      [๓๑๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ แตไมมีโสตะ ท่ี 
 กําลังเกิดอยู แตโสตายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และโสตายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีโสตะ แตไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดอยู แตจักขายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะยอม 
 เกิดข้ึนและจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดอยู (อายตนะท่ียอไวแลวเปนเชนเดียวกัน). 
      [๓๑๘] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมนิั้น. 
      ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 มนายตนะจะเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๑๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ มีแตโสตะ ท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 โสตายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวซึ่งไมมีจกัษุ ไมมีโสตะท่ี 



 กําลังเกิดอยู. 
      หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีโสตะ แตมีจักขุท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุท่ี 
 กําลังเกิดอยู. 
      [๓๒๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ แตมีฆานะท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 ฆานายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวซึ่งไมมีจกัขุ ไมมีฆานะท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู. 
      หรือวา ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ แตมีจักขุท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 จักขายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไมมีจักขุท่ี 
 กําลังเกิดอยู. 
      [๓๒๑] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ แตมีรูปท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 รูปายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๒] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ มีจิตท่ีกําลังเกิดอยู แตมนายตนะ 
 จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด สัตวท่ีไมมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๓] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 



 นั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะ 
 จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๔] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ แตมีรูปท่ีกําลังเกิดอยู แต 
 รูปายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรปูท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๕] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ แตมีจิตท่ีกาํลังเกิดอยู แต 
 มนายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ กําลังเกิดอยู. 
      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๖] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะท่ีกําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะ 
 จะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสตัวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๗] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังเกิดอยู แตมนายตนะจะไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนและมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด. 



      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู แตรปูายตนะจะไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      [๓๒๘] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังเกิดอยู แตธมัมายตนะจะ 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      หรอืวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๒๙] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู แตธมัมายตนะจะ 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมไมเกดิข้ึน และธัมมายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูม ิ
 นั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๑] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูม ิ
 นั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตจักขายตนะจะไมเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตตภูมิ ซึ่งเปนอรูปภมูิ. 
      [๓๓๒] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะจะไมเกิดข้ึน 
 ในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 



 อรูปภูมิ. 
      หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๓] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปภูมิ แตมนายตนะจะไมเกิดข้ึนในภูมิ 
 นั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๔] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูม ิ
 นั้นหรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ไมมี. 
      [๓๓๕] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ แตรูปายตนะไมเกิดข้ึนใน 
 ภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 อรูปภูมิ. 
      หรือวา รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภมูิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๖] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตมนายตนะ 
 จะไมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูม ิ
 นั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๓๗] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ไมมี. 



      [๓๓๘] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๓๓๙] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ไมมี. 
      [๓๔๐] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ไมมี. 
      [๓๔๑] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด โสตายตนะยอมไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ แตมีโสตะท่ี 
 กําลังเกิดอยู แตโสตายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึน และโสตายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู สัตว 
 ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      หรือวา โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไมมีโสตะ แตมีจักขุท่ีกําลังเกิด 
 อยู แตจักขายตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 จักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู สัตวซึง่ไมมี 
 โสตะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๓๔๒] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะยอมไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังเกิดอยู แตธัมมาย- 
 *ตนะจะไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด. 
      หรือวา ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 



      ถูกแลว. 
      [๓๔๓] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๔๔] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
 มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นหรือ. 
      ถูกแลว. 
      [๓๔๕] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด 
 ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๔๖] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ (อายตนะมีประมาณเทาใด พึงเพ่ิม 
 คําวา ยอมเกิดข้ึน เคยเกิดข้ึนแลวเชนเดียวกนัในกาลท้ังปวง คือท่ีเปนปจจุบันบาง อดีตบาง 
 อนาคตบาง อดีตกับปจจุบันบาง อนาคตกับปจจุบันบาง อนาคตกับอดีตบาง.) 
      [๓๔๗] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๔๘] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานาย- 
 *ตนะไดเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะ 
 ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      หรือวา ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด  จักขายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 



      [๓๔๙] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ 
 จะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวและจักขายตนะ 
 ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๕๐] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะจะ 
 ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวและจับขายตนะ 
 ก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๕๑] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมูิใด ธัมมายตนะเคยเกิด 
 ข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว. 
      แตจักขายตนะจะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลว และจักขายตนะก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งมีขันธหา. 
      [๓๕๒] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานาย- 
 *ตนะจะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 ฆานายตนะก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๓๕๓] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึน 



 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
 แตฆานายตนะจะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และฆานายตนะก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนนามาวจรสัตว. 
      [๓๕๔] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
 แตฆานายตนะจะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และฆานายตนะก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๓๕๕] รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ 
 จะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไดเคยเกิดข้ึนแลว และมนาย- 
 *ตนะก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      หรือวา มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะ 
 จะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และรูปายตนะ 
 ก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๕๖] รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรูปายตนะ 
 จะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และรูปายตนะ 
 ก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๓๕๗] มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึน 



 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ 
 จะไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และมนายตนะ 
 ก็ไดเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมิ ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๕๘] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นหรอื? 
      ไมมี. 
      หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๓๕๙] มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นหรอื? 
      ไมมี. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๓๖๐] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๓๖๑] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด โสตายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๒] จักขายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะไม 
 เคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แต 
 จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสตัวช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปน 



 อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๓๖๓] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต 
 รูปายตนะจะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๔] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ 
 จะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๕] จักขายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว แตธัมมายตนะจะไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะไม 
 เคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ัน 
 สุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๖] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปาย 
 ตนะจะไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และรูปาย 
 ตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 



      ถูกแลว. 
      [๓๖๗] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร- 
 *สัตว แตมนายตนะจะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลว และมนายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ัน 
 สุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๘] ฆานายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร- 
 *สัตว แตธัมมายตนะจะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ัน 
 สุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๖๙] รูปายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ 
 จะไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และมนายตนะ 
 ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา มนายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต 
 รูปายตนะจะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส. 
      [๓๗๐] รูปายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธัมมายตนะ 
 จะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 ธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส. 



      หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๗๑] มนายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต 
 ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๗๒] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๗๓] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิพาน จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันนอกนี.้ 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๗๔] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      (จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะและธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นเปน 
 เชนเดียวกัน วาระเหลาน้ีเหมือนกันท้ังสองวาระ) 
      [๓๗๕] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      [๓๗๖] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิพาน รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      [๓๗๗] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินพิพาน ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      [๓๗๘] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      [๓๗๙] มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๘๐] จักขายตนะจักเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๓๘๑] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๘๒] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรสัตว แตฆานายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักเกิดข้ึน 



 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๘๓] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๘๔] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอรปูสัตว แตจักขายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๘๕] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนและจักขายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๘๖] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ 



 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๓๘๗] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรสัตว อรปูาวจรสัตว 
 แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๓๘๘] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และมนายตนะก็จะเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอรปูสัตว แตรูปายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๘๙] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปูายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๓๙๐] มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะจักเกิดข้ึน 



 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๓๙๑] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๒] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิพาน ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน แตจักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 จักขายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว 
 จักปรินิพพาน. 
      [๓๙๓] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๔] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจัก 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๕] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินพิพาน ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลา 
 นั้น แตรูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนและรูปายตนะก็ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 



      [๓๙๖] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภมูิ แลวจักปรินพิพาน ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๗] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๘] มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๓๙๙] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๔๐๐] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๑] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตจักขายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็จักไม 



 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนอสัญญ- 
 *สัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๐๒] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดทาย ในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๓] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจัก 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนและมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๔] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๕] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 



      [๔๐๖] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
 แตมนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 มนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๗] ฆานายตนะ จักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว 
 แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๐๘] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว. 
      [๔๐๙] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธัมมายตนะจัก 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมนิั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 



      [๔๑๐] มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตธัมมายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๑๑] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น? 
      โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู สัตวไมมีจักษุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักษุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๒] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ 
 ธัมมายตนะ เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู สัตวไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๓] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่งเปนสัตว 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม ธัมมายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๔] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะเคย 
 เกดิข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 



      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนสัตวมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๕] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแลวแกสตัวใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่งไมมีจิต 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนสัตวมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๖] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๔๑๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 โสตายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ สัตวท่ี 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 โสตายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๑๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต 
 ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักษุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม.ิ 
      หรือวา ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ. 
      [๔๑๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 



 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 รูปายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ท่ีเปนอสญัญสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และจักขายตนะกย็อมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 มนายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๑] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๒] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงช้ันกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๓] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมม ี
 ฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๔] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่งไมม ี
 ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๕] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ท่ีกําลังเขา 
 ถึงอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม 
 เกิดข้ึน และมนายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูม ิ
 นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะ เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 



 เปนอรูปสัตว แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      [๔๒๖] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมี 
 รูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลว และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดอยู. 
      [๔๒๗] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แต 
 ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะ เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลว และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๒๘] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๔๒๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
 มนายตนะ ธัมมายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ไมมี. 



      [๔๓๐] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด 
 ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ไมมี. 
      [๔๓๑] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๔๓๒] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็ 
 หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรปูสัตว. 
      [๔๓๓] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 กําลังจุติจากรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมใิด จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๓๔] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ



 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภมูิใด จักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๓๕] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนและมนายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๔๓๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ 
 ท่ีกําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส. 
      [๔๓๗] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 



      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนและรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรปูสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๓๘] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนและมนายตนะ 
 ก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๓๙] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวท้ังหมดท่ีกําลังจุติอยู ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสตัวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยู 
 ในช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๔๐] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 เปนอรูปสัตว แตมนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึนและมนายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู 
 ในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 



 ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๔๔๑] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป 
 ท่ีกําลังเกิดอยู แตธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนและธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตรูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 รูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส. 
      [๔๔๒] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส 
 แตมนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 มนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส. 
      [๔๔๓] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ และแกสัตวเหลาน้ันซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพานท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสตายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 



      [๔๔๔] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานาตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ และแกสัตวเหลาน้ันซึ่งเขาถึงรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภูม ิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึนและฆานายตนะก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ แต 
 จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๔๕] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ และแกสัตวเหลาน้ันซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึนและจักขายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๔๖] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๔๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และ 
 จักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 



      [๔๔๘] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมูิ 
 และแกสัตวเหลาน้ัน ผูเขาถึงอรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๔๙] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมูิ 
 แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๐] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจร- 
 *ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกน้ี. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๑] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูปท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๒] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 



      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการ- 
 *ภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันซึง่มีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรปู ท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรปูท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๓] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
 ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูนอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ ท่ีกําลังเกิดอยู 
 แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนและมนายตนะก็ยอมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๔] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ 
      [๔๕๕] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตโสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิด 
 ข้ึนและโสตายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุท่ีกําลังเกิดอยู นอกนี้. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น. 
      โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมม ี
 จักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวาจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 โสตายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๖] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 จักขายตนะยอมเกิดข้ึนและฆานายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุท่ีกําลังเขา 
 ถึงกามาวจรภมูิ นอกนี้. 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 



 นั้น ในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ฆานายตนะ 
 จักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ. 
      [๔๕๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และรูปายตายนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมม ี
 จักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมูิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึนและจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่ง 
 มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และมนายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมม ี
 จักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภมูิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึนและจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมี 
 จักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๕๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงซ่ึง 
 ปญจโวการภูม ิแตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น. 



      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๐] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุอยูจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมม ี
 ฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๑] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลังเขา 
 ถึงกามาวจรภมูิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิด 
 ข้ึน และมนายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกน้ี. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมม ี
 ฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๒] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก 



 เกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๓] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิท่ีกําลังเขาถงึอสัญญสัตตภูมิ แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ นอกน้ี. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และ 
 รูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ. 
      [๔๖๔] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก 
 เกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๕] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจัก 
 เกิดข้ึน และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๔๖๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 



      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตโสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 โสตายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ันซึ่งเขาถึงอรปูภูมิแลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิและแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะจักไมเกิดข้ึน และจักขายตนะ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว 
 ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      [๔๖๗] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกั 
 ปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิและแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรปูาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกั 
 ปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      [๔๖๘] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 รูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลัง 
 จุติอยู. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิและแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขายตนะ 



 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ในอรูปภูมิ และ 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรปูภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      [๔๖๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตมนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 มนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 จักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๔๗๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๔๗๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 และรูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภมูิ ในอรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ผูเขาถึงอรูปภูมิแลวจัก 
 ปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ



 และแกสัตวเหลาน้ัน ผูเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน 
 อรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ผูเขาถึงแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู. 
      [๔๗๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภมูิ ในอรูปาวจรภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจร- 
 *ภูมิ แตฆานายตนะ ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 ฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม- 
 *ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 
      [๔๗๓] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรปู ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกเหลาสัตวนั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม- 
 *ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 รูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม- 
 *ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๔๗๔] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ ท่ีกําลัง 
 เขาถึงอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดข้ึน และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตมนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน และมนายตนะ 



 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 
      [๔๗๕] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      [๔๗๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสตัว. 
      [๔๗๗] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในกามาวจรภูม ิซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนและจักขายตนะก็ยอมไมเกิดแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในกามาวจรภูม ิซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๗๘] จักขายตนะยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 



      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๗๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ในอรูปภูม ิ
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิแตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจัก 
 ไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว. 
      [๔๘๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลัง 
 เขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู 
 ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๔๘๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว- 
 *เหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว- 



 *เหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื. 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลงัเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 กามาวจรภูมิ ซึง่เปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๔๘๒] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนและมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร- 
 *ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามา- 
 *วจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว. 
      [๔๘๓] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 กามาวจรภูมิ ซึง่เปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ แตฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 กามาวจรภูมิ ซึง่เปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. 
      [๔๘๔] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึน 



 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวท่ีกําลังเขาถึง 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในอรูปภูมิ ซึ่งกําลังจุติจาก 
 อสัญญสัตตภูมิ. 
      [๔๘๕] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลัง 
 เขาถึงปญจโวการภูมิ แตรูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๔๘๖] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตมนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 และมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู. 



      [๔๘๗] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง 
 อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตโสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลว และโสตายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกน้ี. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๘๘] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึง 
 รูปาวจรภูมิ อรปูาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็จักข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี.้ 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๘๙] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่งเขาถึง 
 อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลว และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๐] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะ ก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๑] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึง 
 อรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวและรูปายตนะก็จกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 



      ถูกแลว. 
      [๔๙๒] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๓] รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๔] มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว แตธัมมายตนะ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๕] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด. 
      [๔๙๖] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ- 
 *โวการภูมิ แตโสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และโสตายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา โสตายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๗] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในกามา- 



 *วจรภูมิซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลว และฆานายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว 
 นอกนี้. 
      หรือวา ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด. 
      ถูกแลว. 
      [๔๙๘] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ- 
 *โวการภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตจักขายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึนและจักขายตนะก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๔๙๙] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจโว- 
 *การภูมิ แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และมนายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอรปูสัตว แตจักขายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และจักขายตนะก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๕๐๐] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในปญจ- 
 *โวการภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 แตจักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และ 



 จักขายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕. 
      [๕๐๑] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน 
 กามาวจรภูมิ แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้. 
      หรือวา รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตฆานายตนะ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็เคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๕๐๒] ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมา- 
 *ยตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน 
 กามาวจรภูมิ แตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ฆานายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลวและธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรสัตว อรปูาวจรสัตว 
 แตฆานายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนและ 
 ฆานายตนะก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว. 
      [๕๐๓] รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และมนายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ 
 นอกนี้. 
      หรือวา มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอรปูสัตว แตรูปายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ. 
      [๕๐๔] รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 



      รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ใน 
 ปญจโวการภูม ิแตธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะเคยเกิดข้ึน 
 แลว และธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตรปูายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และรูปายตนะก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๕๐๕] มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว แต 
 ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 ธัมมายตนะก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักเกิดข้ึน และมนายตนะก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕. 
      [๕๐๖] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๕๐๗] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
 มนายตนะ ธัมมายตนะ จักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๕๐๘] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด 
 ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      ไมมี. 



      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๕๐๙] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๕๑๐] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในปญจโว- 
 *การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรปูสัตว. 
      [๕๑๑] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะจักไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตวในกามา- 
 *วจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตจักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึน และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยู 
 ในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๕๑๒] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต 
 รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 รูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในปญจโวการภูม ิ
 แตจักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน และ 
 จักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      [๕๑๓] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 



      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แต 
 มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 มนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว 
 ในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในปญจโว- 
 *การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว. 
      [๕๑๔] จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสตัวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม จักขายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จักขายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ในปญจโว- 
 *การภูมิ แตจักขายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และจักขายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๕๑๕] ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แต 
 รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 รูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว. 
      หรือวา รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในกามาวจรภูม ิ
 แตฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนและ 
 ฆานายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว. 



      [๕๑๖] ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกเหลาสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร- 
 *สัตวแตมนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และมนายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ในกามาวจร- 
 *ภูมิ แตฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม มนายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 และฆานายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน 
 รูปาวจรภูมิ อรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๕๑๗] ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจร- 
 *สัตว แตธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะไมเคย 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในกามาวจรภูม ิ
 แตฆานายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนและ 
 ฆานายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ. 
      [๕๑๘] รูปายตนะไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และมนายตนะ 
 ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน 
 อรูปภูมิ. 
      หรือวา มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ในปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 



 มนายตนะจักไมเกิดข้ึนและรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูใน 
 ช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๕๑๙] รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิด 
 ข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      รูปายตนะไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว แตธัมมายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และธัมมายตนะก็ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ใน 
 อรูปภูมิ. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว ในปญจ- 
 *โวการภูมิ แตรูปายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไม 
 เกิดข้ึน และรูปายตนะก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ. 
      [๕๒๐] มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แต 
 ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส. 
      หรือวา ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว แตมนายตนะ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะจักไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส. 
                         อุปาทวาร จบ. 
                           นิโรธวาร 
      [๕๒๑] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป และ 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ยอมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีจักขุ มีโสตะ 
 ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป และโสตายตนะก็ยอมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีโสตะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป แตจักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลงั 
 จุติอยูยอมดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 



      [๕๒๒] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป แต 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ 
 ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป. 
      [๕๒๓] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตจักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอม 
 ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยูยอมดับไป แตจักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยูยอม 
 ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตจักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอม 
 ดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๖] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีรปู ไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๗] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป 



 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีจิต ไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๘] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอม 
 ดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๒๙] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีรูป ไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมดับไป และมานายตนะก็ยอมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอม 
 ดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๓๐] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับ 
 ไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๓๑] มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึง่มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป และ 



 มนายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๓๒] จักขายตนะในภูมิใดยอมดับไป. 
      (ในอุปาทวาร ก็ดี นิโรธวาร ก็ดี อุปาทนิโรธวาร ก็ดี คําวา ในภูมิใด เปนเชนเดียว 
 กันในบทท้ังปวง) 
      [๕๓๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมดับไปหรือ? 
      ฯลฯ ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ยอมดับไปหรือ? 
      (พึงขยายคําวา ของสัตวใดในภูมิใด ใหพิสดารเชนเดียวกัน) 
      [๕๓๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป โสตายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ท่ีกําลังจุติอยูยอมไมดับไป แต 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังเกิด 
 ข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดบัไป และโสตายตนะก็ยอมไม 
 ดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีโสตะ มีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต 
 จกัขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๕๓๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ มีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดบัไป แต 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไม 
 ดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ มีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๕๓๖] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ มีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ซึ่งกําลัง 



 เกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว 
      [๕๓๗] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดบัไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไป. 
      ถูกแลว 
      [๕๓๘] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยู 
 ท้ังหมด ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๓๙] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ มีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดบัไป แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดบัไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไม 
 ดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๔๐] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมฆีานะ มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แต 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 ท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 



      [๕๔๑] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด 
 ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไม 
 ดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๔๒] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด 
 ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด 
 ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๕๔๓] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนอรูปสัตว ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมา- 
 *ยตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ยอมไมดบัไป และธัมมายตนะก็ยอมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๔๔] มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดบัไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๔๕] จักขายตนะในภูมิใด ยอมไมดับไป. 
      [๕๔๖] จักขายตนะในภูมิใดของสัตวใด ยอมไมดับไป. 
      คําวา ของสัตวใดก็ดี ในภูมิใดของสัตวใดก็ดี เปนเชนเดียวกัน. 



      [๕๔๗] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น เคยดับ 
 ไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      อดีตปุจฉาในอุปาทวารก็ดี ในนิโรธวารก็ด ีในอุปาทนิโวธวารก็ดี แมอนุโลมและ 
 ปจจนียะ ก็เชนเดียวกัน. 
      [๕๔๘] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นจักดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๔๙] จักขายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวนั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวกิสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภมูิ และของ 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมแิลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 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. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงอรูปภมูิ และของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป แตจักขายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะ 
 ก็จักดับไป. 
      [๕๕๒] ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ 



 ก็จักดับไป. 
      [๕๕๓] ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน 
 ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      [๕๕๔] รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงอรูปภมูิ และของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป แตรูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันนอกนี้ 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 ...? 
      ของสัตวเหลาน้ัน 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. 
      ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ฯลฯ กามาวจรสัตว ฯ ... ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว 
 อรูปาวจรสัตว ฯลฯ กามาวจรสัตว. 
      [๕๖๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนอสัญญสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอรูปสัตว ฯลฯ 
 ซึ่งมีขันธ ๕ ฯ ... ซึ่งเปนอรูปสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๕๖๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จกัดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ฯลฯ ซึ่งมีขันธ ๔ ซึ่งมี 
 ขันธ ๕ จักดับไป และมนายตนะก็จักดับไป. 
      สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงขยายอนาคตไวในอุปาทวาร ซึ่งประกอบดวยคําวา ยสฺส 
 (แกสัตวใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ฉันใด แมในนิโรธวาร พึงขายใหพิสดาร ฉันนั้น. 
      [๕๖๒] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๖๓] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จกัไมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จกัไมดับไป แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึง 
 อรูปภูมิแลว จกัปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป และจักขายตนะก็จักไมดับไป. 



      [๕๖๔] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๖๕] จักขายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงอรูปภมูิ และของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิแลว จักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๖๖] ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จกัไมดับไป แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จกัไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 ในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรปูภูมิ 
 แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๖๗] ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปา- 
 *วจรภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลัง 
 จุติอยู จักไมดบัไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดบัก็หาไม ฆานายตนะของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู จกัไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๖๘] รูปายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงอรูปภมูิ และของ 



 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 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. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตจักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และ 
 จักขายตนะก็จักไมดับไป. 
      [๕๗๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 



      ถูกแลว. 
      [๕๗๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๗๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไม 
 ดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๗๖] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๗๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไม 
 ดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป และมนายตนะก็จัก 
 ไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นจักไมดบัไป. 
      ถูกแลว. 



      [๕๗๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมดับไป 
 แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จกัไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๗๙] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      [๕๘๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๕๘๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดบัไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 



      [๕๘๒] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๓] จักขายตนะของสัตวใดยอมดับไป ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ 
 มนายตนะ ธัมมายตนะ ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๔] ฆานายตนะของสัตวใดยอมดับไป รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ 
 ธัมมายตนะ ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๕] รูปายตนะของสัตวใดยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้นเคยดับไปแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังจุติอยู เคย 
 ดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๖] มนายตนะของสัตวใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังจุติอยู เคย 
 ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 



 มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และมนายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๗] จักขายตนะใดในภูมิใด ยอมดับไป. 
      [๕๘๘] จักขายตนะของสัตวใด ในภูมิใดยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับไป 
 แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ยอมดับไป และโสตายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยูจากกามาจรภูมิ เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะ 
 ก็ยอมดับไป. 
      [๕๘๙] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยู จากรูปาวจรภูมิยอมดับไป แต 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู จากกามาวจรภูมิ ยอมดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังจุติ 
 อยูจากกามาวจรภูมิเคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ เคยดับแลว 
 และจักขายตนะก็จักดับไป. 
      [๕๙๐] จกัขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับ 
 ไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ยอมดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคย 



 ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๑] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับ 
 ไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ยอมดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่เปนอรูปสัตว เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคย 
 ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับ 
 ไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลา 
 นั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนีย้อมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู เคยดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอม 
 ดับไป. 
      [๕๙๓] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 จุติอยูจากกามาวจรภูมิ เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นยอมดับไปก็หาไม 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะ 
 ก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๔] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว เปนอรูปาวจรสัตว เคยดับไปแลว แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ 
 ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๕] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังจุติอยู เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมาย- 
 *ตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว และฆานายตนะ 
 ก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๖] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู ในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลัง 
 จุติอยูจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลว 
 ก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอม 
 ดับไป และมนายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๗] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น เคย 
 ดับไปแลวหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับไป 
 แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีรูปท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป. 



      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลัง 
 จุติอยู เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรูปท่ีกําลังจุติอยูเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๕๙๘] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมดับไป 
 แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวใด 
 ในภูมิใดยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลัง 
 จุติอยู เคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู 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 ไมเคยดับไปแลวหรอื? 
      เคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไป. 
      ไมมี. 
      [๖๐๒] จักขายตนะในภูมิใด ยอมไมดับไป. 
      [๖๐๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 



      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไป 
 แลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และโสตายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคย 
 ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคย 
 ดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๐๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไป 
 แลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตว 
 นั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ไมเคยดับไปแลว 
 แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๐๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม จกัขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ัน 
 สุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ยอมไมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคย 
 ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว 
 และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 



      [๖๐๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่เปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ัน 
 สุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคย 
 ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับแลว และ 
 จักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๐๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ยอมไมดับไป และ 
 ธัมมายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จักขายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคย 
 ดับไปแลว แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และจักขายตนะก็ยอม 
 ไมดับไป. 
      [๖๐๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่เปนรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม  ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๖๐๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 



 ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูใน 
 ช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมดบัไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๖๑๐] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็ 
 ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตว 
 นั้นยอมไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๖๑๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถงึอสัญญสัตตภูมิ ยอมไม 
 ดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังจุติ 
 อยูจากอสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดบัไปก็ 
 หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๑๒] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรอื? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะ 



 ก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาสไมเคยดับไป 
 แลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๑๓] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ยอมไมดับไป และธัมมายตนะ 
 ก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคย 
 ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๑๔] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จักดบัไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง 
 เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป 
 และโสตายตนะก็ยอมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู 
 จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 มีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๑๕] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตว ซึ่ง 
 เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวนั้นจกัดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี ้
 ยอมดับไป และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ฯลฯ. 



      [๖๑๖] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง 
 เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู ยอมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันจัก 
 ดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป 
 และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด. 
      [๖๑๗] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับไป แต 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      [๖๑๘] ฆานายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันกามาวจรภูมิ และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยูจกัดับไป แตรูปายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอม 
 ดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู จกั 
 ดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 ฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๑๙] ฆานายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ยอมดับไป แต 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยู นอกนี ้
 ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด. 
      [๖๒๐] รูปายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิยอมดับไป. แตธัมมาย- 
 *ตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรปู ท่ีกําลังจุติอยู 
 นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 



      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู จัก 
 ดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป 
 ท่ีกําลังจุติอยูจกัดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๒๑] มนายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู ยอมดับไป แตธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจติ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับ 
 ไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังจุติอยู จัก 
 ดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 มีจิต ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป และมนายตนะก็จักดับไป. 
      [๖๒๒] จักขายตนะของสัตวใด ยอมดับไป ฯลฯ. 
      [๖๒๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ 
 ไป แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และโสตายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป. จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ จักดบัไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไป และจักขายตนะก็ 
 ยอมดับไป. 
      [๖๒๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ซึ่งกําลังจุติอยู 
 จากรูปาวจรภมูิ ยอมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูม ินอกนี้ ยอมดับไป 
 และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด. 
      สมเด็จพระผูมีพระภาค ทรงจําแนกวาระ ๓ ไวพิสดาร แมในอดีตกับปจจุบัน ฉันใด 
 แมวาระน้ี บัณฑิตก็พึงจําแนกใหพิสดาร ฉันนั้น. 
      [๖๒๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 



      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ 
 ไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๖๒๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ 
 ไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และมนายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๖๒๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับ 
 ไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมนิั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังจุติอยู และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๒๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักไมดับหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ยอมดับไป 
 แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด. 
      [๖๒๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 ของสัตวนั้นในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ยอมดับไป 
 แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด. 
      [๖๓๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 



      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ท่ีกําลังจุติ 
 อยูจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ยอมดับไป และ 
 มนายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด. 
      [๖๓๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ยอมดับไป 
 แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลัง 
 จุติอยู จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรปู ท่ีกําลังจุติอยูจักดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๓๒] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ภูมิจักดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยูยอมดับไป แตธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ท่ีกําลัง 
 จุติอยู นอกนี้ ยอมดับไป และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับ มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลัง 
 จุติอยู จักดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจติ ท่ีกําลังจุติอยู จักดับไปและมนายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๓๓] จักขายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น จัก 
 ไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ไมมีจักขุท่ีกําลังจุติอยู ยอม 
 ไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน จกัไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิและของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ จักไม 



 ดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๓๔] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึง่ไมมีจักขุท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ยอมไม 
 ดับไป และฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง 
 เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภมูิ แลวจักปรินพิพานท่ีกําลังจุติอยูจักไมดับไป แตจักขายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว 
 ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูม ิจักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอม 
 ไมดับไป. 
      [๖๓๕] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ และของสัตวซึ่ง 
 เขาถึงอรูปภูมแิลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ จักไมดับไป 
 และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๓๖] จักขายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภมูิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิจักไมดับไป แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๓๗] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 



      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และจักขายตนะ 
 ก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักไมดบัไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ และของสัตวซึ่งเขาถงึ 
 อรูปภูมิ แลวจกัปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งจะปรินิพพานอยูในรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปน 
 ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๓๘] ฆานายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 ของสัตวนั้นจกัไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งจะปรินพิพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิจักไมดบัไป แต 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๓๙] รูปายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูปท่ีกําลังจุติอยู ยอมไม 
 ดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิจักไมดับไป แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๐] มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับไป. 
      ยอมดับไป. 
      [๖๔๑] จักขายตนะในภูมิใดยอมไมดับไป. 
      [๖๔๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป โสตายตนะของสัตวนั้น 



 ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไป 
 ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไม 
 ดับไป และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมไมดับไป. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดยอมไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ยอมไมดับไป แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไป 
 ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นยอมดับไป. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ซึ่งกําลังจุติ 
 จากรูปาวจรภมูิ จักไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมนิั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึง่เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไม 
 ดับไป และรปูายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 และจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๔๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 



 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูม ิ
 นั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่ง 
 เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ก็จักไม 
 ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นยอมไมดบัไปก็หาไม มนายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรปูภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และ 
 จักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จัก 
 ไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 จุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว ยอมไมดับไป และรูปายตนะจักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และฆานายตนะก็ 
 ยอมดับไป. 



      [๖๔๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ซึ่ง 
 กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ยอมไมดับไป แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึง่เปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมนายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และ 
 ฆานายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๔๙] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมดซ่ึงไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภูม ิยอมไมดับไป และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จกัไมดับไป และฆานายตนะก็ยอม 
 ไมดับไป. 
      [๖๕๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 ยอมไมดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรปูภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป 
 และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมไมดับไป. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งกําลัง 



 จุติจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
 ก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรปูภูมิ ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมดับไป. 
      [๖๕๑] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมนิั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติ 
 อยู ยอมไมดับไป แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และธัมมายตนะก็จัก 
 ไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไม 
 ดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรปูภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      [๖๕๒] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      ยอมดับไป. 
      [๖๕๓] จักขายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิก- 
 *สัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 นอกนี้ เคยดับไปแลว และโสตายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้นเคยดับไปแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๔] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว 
 ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูม ิ
 แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ เคย 
 ดับไปแลว และฆานายตนะก็จักดับไป. 



      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๕] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัว 
 ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๖] จักขายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ เคยดับไปแลว แต 
 ธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๗] ฆานายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไป 
 หรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิม- 
 *ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรปูภูมิแลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู 
 เคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๘] ฆานายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ เคยดับไปแลว และ 
 ธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๕๙] รูปายตนะของสัตวใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักดับไปหรือ? 



      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี ้เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๖๐] มนายตนะ ของสัตวใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น จกัดับ 
 ไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี ้เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๖๖๑] จักขายตนะในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ 
      [๖๖๒] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ 
 ไปแลว แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และโสตายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นเคยดับไปแลว? 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส จักดับไป แต 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นซ่ึงมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๖๓] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ซึ่งเปน 
 รูปาวจรสัตว เคยดับไปแลว แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จัก- 
 *ขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และฆานาย- 
 *ตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นเคยดับไปแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๖๖๔] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 



      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ 
 ไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลวและรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้นเคยดับไปแลว? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๖๕] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับไป 
 แลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นเคยดับไปแลว. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๖๖] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใดเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับ 
 ไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นเคยดับไปแลว? 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็เคย 
 ดับไปแลว. 
      [๖๖๗] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ เคยดับไป 
 แลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักดับไป. 



      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลว. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 กามาวจรสัตว จักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๖๘] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะ ฯลฯ 
 ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมนิั้น จักดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ เคยดับไป 
 แลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว จักดับไป และฆานายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๖๙] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลว. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๗๐] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ เคยดับไป 
 แลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะ 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 



 จักดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนสัตวมีขันธ ๕ ซึ่งเปนอสัญญสัตว นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะ 
 ก็เคยดับไปแลว. 
      [๖๗๑] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู เคยดับไปแลว แต 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนาตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 จักดับไป แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกน้ี 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? 



      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว 
 แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรปูสัตว ไมเคยดับไป 
 แลว และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไม 
 ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม โสตายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรปูสัตว 
 จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๗๗] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฆานายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ ซึ่งเปน 
 รูปาวจรสัตว จกัไมดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๗๘] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตว 
 นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 ไมเคยดับไปแลว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว 
 และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะ 
 ก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๗๙] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตว 
 นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 



 ไมเคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภมูิ 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว 
 จักไมดับไป และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๐] จักขายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 ซึ่งเปนอรูปสัตว ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซ่ึงจะปรินิพพานอยูในอรูปภูม ิ
 ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป 
 และจักขายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๑] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ไมเคยดับไปแลว แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรปูสัตว ไมเคยดับไปแลว และรูปายตนะก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมดับไป และฆานายตนะ 
 ก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๒] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น 



 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ไมเคย 
 ดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคย 
 ดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึง่เปนอสัญญสัตว จักไมดับไป 
 และฆานายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๓] ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว ไมเคย 
 ดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ไมเคยดับไปแลว และ 
 ธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภมูิ จักไมดับไป 
 แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ จกัไมดับไป และฆานายตนะก็ไมเคย 
 ดับไปแลว. 
      [๖๘๔] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 ไมเคยดับไปแลว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภมูิ 
 ไมเคยดับไปแลว และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ไมดับไปหรือ. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพาน 



 อยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๕] รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภมูิ 
 ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ จักไมดับไป 
 แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ซึ่งจะปรินิพพานอยูในอรูปภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะ 
 ก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๖๘๖] มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ซึ่งเปนอสัญญสัตว 
 ไมเคยดับไปแลว แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู จักไมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในช้ันสุทธาวาส จักไมดับไป และมนายตนะก็ไมเคยดับไปแลว. 
                         นิโรธวาร จบ. 
                         อุปาทนิโรธวาร 
      [๖๘๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได. 
      [๖๘๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะ รูปายตนะ มนายตนะ 
 ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 



      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได ฯลฯ. 
      [๖๘๙] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมดับไป มนายตนะ ยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได. 
      [๖๙๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด. 
      (คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) ไมควรประกอบคําวา โน (หามิได) 
      เขาไว ฯ คําวา ยตฺถ (ในภูมิใด) ควรประกอบใหเหมือนกบัคําท้ังหลาย ท่ี 
      กําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) นอกจากน้ี คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยตฺถ 
      (ในภูมิใด) ในวาระแมท้ังสาม เปนเชนเดียวกัน). 
      [๖๙๑] จักขายตนะยอมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      หามิได ฯลฯ. 
      [๖๙๒] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวาธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใดยอมดับไป มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ภูมินั้น. 
      หามิได. 
      [๖๙๓] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีโสตะ ท่ีกําลังจุติอยู แตโสตายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีโสตะ ท่ีกําลังจุติอยู และโสตายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตจกัขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีโสตะ ท่ีกําลังจุติ 
 อยู ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดบัไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 



      [๖๙๔] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลงัจุติอยู และฆานายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังจุติอยู 
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๖๙๕] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู แตรูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จกัขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู และรูปตายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู 
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๖๙๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีจิตท่ีกําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู 
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๖๙๗] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด แตธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 



 กําลังเกิดข้ึนอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตจักขายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ยอมไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๖๙๘] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู แตรูปายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู และรูปายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตฆานายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังจุติอยู 
 ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๖๙๙] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลงัเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตฆานายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๐๐] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด แตธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังเกิดข้ึนอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ยอมไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูยอมไมดับไป แตฆานายตนะ 



 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งไมมฆีานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ยอมไมดับไป และฆานายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๐๑] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู และมนายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดยอมไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น ยอมไมเกิด 
 ข้ึน? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมเกิดข้ึนก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังจุติอยู 
 ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๐๒] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด แตธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิด 
 ข้ึนอยู และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ยอมไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๐๓] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ธัมมายตนะของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไม 
 เกิดข้ึน และธัมมายตนะก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดยอมไมดบัไป มนายตนะของสัตวนั้นยอมไม 
 เกิดข้ึน. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ยอมไมดับไป แตมนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมเกิดข้ึนก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ยอมไมดับไป และมนายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๐๔] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๗๐๕] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (แหงสัตวใด) ก็ดี คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส ยตฺท 



 (ในภูมิใด แหงสัตวใด) ก็ดี เชนเดียวกัน. 
      [๗๐๖] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้น? 
      ถูกแลว. 
      (อดีตปุจฉา ในอุปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปาทนิโรธวาร ก็ดี ถึงอนุโลม 
 ถึงปจจนียะ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน) 
      [๗๐๗] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจกัดับไป แต 
 จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป 
 และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๐๘] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพานท่ีกําลังจุติอยู จัก 
 เกิดข้ึน แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันนอกนี ้
 จักเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิด 
 ข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกน้ี จักดับไป และจักขายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๐๙] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จกัดับไป แต 
 จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป 
 จักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๐] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้นจักดับไปหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๑] มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดจักดับไป ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จกั 
 ดับไป แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี ้
 จักดับไป และฆานายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๒] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตว 
 นั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภูม ิแลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตฆานายตนะจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๓] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูและของสัตว 
 เหลาน้ัน ผูเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี ้จักดับไป และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๔] มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักดับไป มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จกัดับไป 
 แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ จักดับไป 
 และมนายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๕] จักขายตนะจักเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 



      [๗๑๖] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม โสตายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๗] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรปูาวจรสัตว แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งเปนกามาวจรสัตว และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้จักดบัไป และ 
 จักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๘] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดับไป และ 
 จักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๑๙] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูม ิ



 ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน 
      [๗๒๐] จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสตัว จักดับไป แตจักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป 
 และจักขายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๑] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดับไป และฆานายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๒] ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ 
 ของสัตวนั้นในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว ซึ่งเปนอรูปาวจรสัตว จกัดับไป แตฆานายตนะจักเกิดข้ึนแกสตัวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนกามาวจรสัตว นอกนี้ จักดบัไป 
 และฆานายตนะจักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๓] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ และ 
 มนายตนะก็จักดับไป. 



      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๔] รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจ- 
 *โวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักดับไป แตรูปายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป 
 และรูปายตนะก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๕] มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป มนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตมนายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และมนายตนะ 
 ก็จักเกิดข้ึน. 
      [๗๒๖] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น จักไม 
 ดับไปหรือ? 
      จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะ 
 ปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จกัไม 
 เกิดข้ึน. 
      ถูกแลว. 
      [๗๒๗] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป 



 หรือ? 
      จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 และแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู และฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรปูภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จัก 
 ไมดับไป แตจักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 จะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรปูาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดับไป และจักขายตนะ 
 ก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๗๒๘] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ 
 แหงสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จกัไมเกิดข้ึน แต 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จกัไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังเขาถึง 
 อรูปภูมิ แลวจกัปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะของสัตวนั้น จักไม 
 เกิดข้ึน. 
      ถูกแลว. 
      [๗๒๙] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยู และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๐] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 



 จักไมเกิดข้ึน แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๑] ฆานายตนะแหงสัตวใด จักไมเกิดข้ึน มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูม ิอรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักไมดับไป 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๒] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู และของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน จักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกดิข้ึน และธัมมายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๓] มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักไมเกิดข้ึน 
 ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู 
 จักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น จักไม 
 เกิดข้ึน. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๔] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๗๓๕] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ จักไมเกิดข้ึน แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะ 



 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๖] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 จักไมเกิดข้ึน แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจร- 
 *ภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมดับไป แตจักขายตนะ 
 จักไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 จะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่ง 
 เปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๗๓๗] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมเกิดข้ึน แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไป 
 ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปน 
 อรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๘] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นจักไมดบัไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดบัไป 
 ก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไม 
 เกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๓๙] จักขายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 



      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโว- 
 *การภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตวจักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นจักไมดบัไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นซึ่งปรินพิพานอยู จักไมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๐] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักไมเกดิข้ึน แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักไมเกิดข้ึน และรูปายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๑] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมเกดิข้ึน แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปน 
 อสัญญสัตว จักไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๒] ฆานายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูม ิ
 ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักไมเกดิข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู จักไมเกิดข้ึน 
 และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๓] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 



 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรนิิพพานอยู จักไมเกิดข้ึน และมนายตนะก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมเกิดข้ึน? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป แตรูปายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมเกิดข้ึนก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่ง 
 ปรินิพพานอยู จักไมดับไป และรูปายตนะก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๗๔๔] รูปายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวท่ีกําลังเขาถึงปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งเปนอรูปสัตว จักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรนิิพพานอยูจักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๕] มนายตนะจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซึ่ง 
 เปนอสัญญสัตวจักไมเกิดข้ึน แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรนิิพพานอยู จักไมเกิดข้ึน และธัมมายตนะก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมเกิดข้ึน? 
      ถูกแลว. 
      [๗๔๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นเคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดเคยดับไปแลว จักขายตนะของสัตวนั้นยอมเกิดข้ึน? 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู เคย 
 ดับไปแลว แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู เคยดับไปแลว และจักขายตนะยอมเกิดข้ึน. 
      ทานจําแนก อดีตปุจฉา กับดวยปจจุบันไวในอุปาทวาร ฉันใด บัณฑิตพึงจาํแนก 
 อดีตปุจฉา กับดวยปจจุบัน อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี แมในอุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น. 
      [๗๔๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะแหงสัตวนั้น จักดบัไปหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจัก 
 ดับไป แตจักขายตนะของสัตวเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนก็หาไม โสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 จักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๔๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้น จักดบัไปหรือ? 
      จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ ยอม 
 เกิดข้ึน แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 จักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ ยอมเกดิข้ึน และฆานายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จัก 
 ดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 จักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๔๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับ 
 ไป แตจักขายตนะยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันซึ่งมีจักขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดจักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 จักขุท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๑] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักดบัไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจัก 
 ดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมี 
 จักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๒] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธัมมายตนะ 
 ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 จักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดบัไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๓] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 จักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 มีรูป ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๔] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด จักดับไป มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสตัวนั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูจัก 
 ดับไป แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๕] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๗๕๖] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น จัก 
 ดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ จักดบัไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 โสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และจักขายตนะ 
 ก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๗] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แต 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม จักขายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ยอมเกิดข้ึน และฆานายตนะก็จักดับไป. 



      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ จักดบัไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจกัขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิจกัดับไป และ 
 จักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๘] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ี 
 กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตวจักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป 
 และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๕๙] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึง 
 กามาวจรภูมิ ซึง่เปนอรูปสัตว จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และ 
 จักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๐] จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จักขายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู จักดับไป แตจักขายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และจักขายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๑] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม รูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ไมมีฆานะ ท่ี 
 กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว จักดับไป แตฆานายตนะยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ี 
 กําลังเขาถึงอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๓] ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยูจักดับไป แตฆานายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และฆานายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๔] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตวภูมิ แต 
 มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และมนายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซ่ึงกําลังจุติอยูจากปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว 
 จักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิจักดบัไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 



      [๗๖๕] รูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป รูปายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมเกิดข้ึน. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งเปนอรปู ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยูจักดับไป แตรูปายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีรปู ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และรูปายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๖] มนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป มนายตนะยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ. 
      ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 จักดับไป แตมนายตนะยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีจิตท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จักดับไป และมนายตนะก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๗] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรปูภูมิ และแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๖๘] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิและแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู และ 
 ฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดจักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ท่ีกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ จักไม 
 ดับไป แตจกัขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ัน 



 ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสตัวในอรูปภูมิ และของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเปนรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไมดบัไป และจักขายตนะ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๖๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      จกัขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู รูปายตนะของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งจะปรินิพพานอยูปญจโวการภมูิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งเขาถึงอรูปภมูิ แลวจักปรินพิพาน ท่ีกําลังจุติอยู และรูปายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจกัไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด? 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และ 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรปูภูมิแลว จักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู และรปูายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใด ฯลฯ 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีฆานะ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจกัไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด? 
      ถูกแลว. 



      [๗๗๓] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะของ 
 สัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีรปู ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันจกัไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใด ฯลฯ 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๔] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจติ ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ัน จกัไมดับไปก็หาไม มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดจักไมดับไป มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๕] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๗๗๖] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด โสตายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดบัไป 
 ก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูม ิ
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่งเปนอรปูสัตว และโสตายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๗] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฆานายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม 
 จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึ่งกําลัง 
 จุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตว ซึ่งเปนอรูปสัตว และฆานายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ฆานายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ จักไมดบัไป แต 
 จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ฆานายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 



 ภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูในกามาวจรภูมิ ซึง่กําลังจุติจากรปูาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว ซึ่ง 
 เปนอรูปสัตว จักไมดับไป และจักขายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๗๘] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 จักไมดับก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยูใน 
 ปญจโวการภูม ิซึ่งเปนอรูปสัตว และรูปายตนะ ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๗๙] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 จักไมดับก็หาไม จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึง่เปน 
 อสัญญสัตว และมนายตนะ ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๐] จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจกัขุ 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม จักขายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จักขายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๑] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด รูปายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง 
 ไมมีฆานะ ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว แตรูปายตนะของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน 
 อยูในปญจโวการภูมิ ซึ่งเปนอรูปสัตว และรูปายตนะก็จักไมดบัไป. 



      หรือวา รูปายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๒] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากกามาวจรภูมิ ซึง่ 
 ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเปนรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนายตนะของ 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว และมนายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๓] ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมี 
 ฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ฆานายตนะ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ฆานายตนะยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๔] รูปายตนะไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มนายตนะของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 เปนอรูปสัตว แตมนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม รูปายตนะยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ และมนายตนะ 
 ก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มนายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แต 
 รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มนายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งปรินิพพานอยู ซึ่งกําลังจุติอยูจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และรูปายตนะก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๗๘๕] รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งเปน 



 อรูปสัตว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินพิพานอยู และธัมมายตนะก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป รูปายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๖] มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ธัมมายตนะของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      มนายตนะยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ซึ่งไมมีจิต 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตธัมมายตนะของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม มนายตนะยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งปรินพิพานอยู และธัมมายตนะก็จักไมดับไป. 
      หรือวา ธัมมายตนะของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มนายตนะยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๗] จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด โสตายตนะของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจะปรินิพพานอยูในปญจโวการภูมิ ซึ่ง 
 เปนปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูม ิและแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลัง 
 จุติอยู แตโสตายตนะของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ัน นอกนี้ และโสตายตนะก็จักดับไป. 
      หรือวา โสตายตนะของสัตวใด จักดับไป จักขายตนะเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      คําถาม สวนอนาคตกับดวยอดีตในนิโรธวาร คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส ก็ดี คําท่ี 
 กําหนดดวยบทวา ยตฺถ ก็ดี คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส และ ยตฺถ ก็ดี อนุโลมก็ดี ปจฺจนีย 
 ก็ดี ทานจําแนกไวแลว ฉันใด ปณฑิตพึงจําแนกคําถาม สวนอนาคตกับดวยอดีต แมใน 
 อุปาทนิโรธวาร ฉันนั้น. 
                       อุปาทนิโรธวาร จบ. 
                         ปวัตติวาร จบ. 
                          --------- 
                           ปริญญาวาร 
      [๗๘๘] บุคคลใด ยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูซึง่ 
 โสตายตนะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูซึง่ 



 จักขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซึง่จักขายตนะ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๘๙] บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันไมกําหนดรูแลวซึง่โสตายตนะ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันไมกําหนดรูแลวซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๙๐] บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันจักกําหนดรูซึ่งจกัขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      ถูกแลว. 
      [๗๙๑] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันกําหนดรูแลวซึง่โสตายตนะ 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมกําหนดอยูซึง่ 



 จักขายตนะ. 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซึง่จักขายตนะ บุคคลน้ันไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      พระอรหันตยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ แตไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะก็หาไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือเวนทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ และพระอรหันต ยอมไม 
 กําหนดรูจักขายตนะ และไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ. 
      หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      ทานผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรคอันเลิศ ไมกําหนดรูแลว ซึ่งโสตายตนะ แตยอม 
 ไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือเวนทานผูพรอมเพรียงดวยมรรคอนัเลิศ 
 และพระอรหันต ไมกําหนดรูแลวซึ่งโสตายตนะ และยอมไมกําหนดรูซึ่งจกัขายตนะ. 
      [๗๙๒] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ. 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูซึง่จักขายตนะ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 
 หรือ? 
      บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลาน้ันยอมไมกําหนดรูซึ่งจกัขายตนะ แต 
 จักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ยอมไม 
 กําหนดรูซึ่งจักขายตนะ และจักไมกําหนดรูซึง่โสตายตนะ. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      ทานผูพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ จักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ แตยอมไมกําหนด 
 รูซึ่งจักขายตนะก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมกําหนดรูซึง่ 
 โสตายตนะ และยอมไมกําหนดรูซึ่งจักขายตนะ. 
      [๗๙๓] บุคคลใด กําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันจักกําหนดรูซึ่ง 
 โสตายตนะหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดจักกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันไดกําหนดรูแลวซึ่ง 
 จักขายตนะ 
      หามิได. 
      บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ 



 หรือ? 
      บุคคลเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค บุคคลเหลาน้ันจักไมกําหนดรูแลวซึง่จักขายตนะ 
 แตจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะก็หาไม ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศและปุถุชนท่ี 
 จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ไมกําหนดรูแลวซ่ึงจักขายตนะ และจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ บุคคลน้ันไมกําหนดรูแลวซึ่ง 
 จักขายตนะ. 
      พระอรหันตจักไมกําหนดรูซึ่งโสตายตนะ แตไมกําหนดรูแลวซึ่งจักขายตนะก็หาไม ทาน 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรคอันเลิศ และปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมกําหนดรูซึ่ง 
 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 คือมโนหรอื? 
      มโนวิญญาณ คือมโนวิญญาณธาตุหรือ มโนวญิญาณธาตุ คือมโนวิญญาณหรือ? 
      ธรรม คือธัมมธาตุหรือ ธัมมธาตุ คือธรรมหรือ? 
      [๗๙๖] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ ไมใชจักขุธาตุ ไมใชจักขุหรือ? 
      ไมใชโสต ไมใชโสตธาตุหรือ ไมใชโสตธาตุ ไมใชโสตหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชจักขุวิญญาณ ไมใชจักขุวิญญาณธาตุหรือ ไมใชจักขุวิญญาณธาตุ ไมใช 
 จักขุวิญญาณหรือ? 
      ไมใชมโน ไมใชมโนธาตุหรือ ไมใชมโนธาตุ ไมใชมโนหรือ? 
      ไมใชมโนวิญญาณ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ ไมใชมโนวิญญาณธาตุ ไมใช 
 มโนวิญญาณหรือ? 
      ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ ไมใชธัมมธาตุ ไมใชธรรมหรือ? 
      [๗๙๗] จักขุ คือจักขุธาตุหรือ ธาตุ คือโสตธาตุหรือ ฯลฯ 
      จักขุ คือจักขุธาตุ ธาตุเปนธัมมธาตุหรือ? 
      จักรอันไดผกูไวแลวในอายตนยมก 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 คือโสตหรอื? 
      ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ. 
      จักขุวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ? 
      โสตวิญญาณ คือธาตุหรือ ธาตุ คือโสตวิญญาณหรือ? 
      ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ. 
      มโน คือธาตุหรือ ธาตุ คือมโนหรอื? 
      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 ไมใชมโนหรอื? 
      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 คือจักขุหรอื? 
      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 กายท่ีเหลือเรยีกวา กาย ไมใชกายธาตุ กายธาตุ เรียกวา 
 กายดวย เรียกวา กายธาตุดวย. 
      กายธาตุ คือกายหรือ? 
      ถูกแลว. 
      รูป คือรูปธาตุหรือ? 
      เวนรูปธาตุเสีย รูปท่ีเหลือเรียกวา รูป ไมใชรูปธาตุ รูปธาตุ เรียกวา รูปดวย 
 เรียกวา รูปธาตุดวย. 
      รูปธาตุ คือรูปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      สัททะก็เชนเดียวกับฆานะ. 
      คันธะ คือคันธธาตุหรือ? 
      ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปญญาคันธะ เรียกวา คันธะ ไมใชคันธธาตุ คันธธาตุ 
 เรียกวา คันธะดวย เรียกวา คันธธาตุดวย. 
      คันธธาตุ คือคันธะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      รส คือรสธาตุหรือ? 
      อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส เรียกวา รส ไมใชรสธาตุ รสธาตุ เรียกวา รสดวย 
 เรียกวา รสธาตุดวย. 
      รสธาตุ คือรสหรอื? 
      ถูกแลว. 
      โผฏฐัพพะก็เชนเดียวกับฆานะ. 
      จักขุวิญญาณ คือจักขุวิญญาณธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      จักขุวิญญาณธาตุ คือจักขุวิญญาณหรือ? 
      ถูกแลว. 
      โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ. 
      มโน คือมโนธาตุหรือ? 
      เวนมโนธาตุเสียแลว มโนที่เหลือ เรียกวา มโน ไมใชมโนธาตุ มโนธาตุ เรียกวา 
 มโนดวย เรยีกวา มโนธาตุดวย. 



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



      เวนรูปธาตุเสียแลว รูปท่ีเหลือ ไมเรียกวา รูปธาตุ เรียกวา รูป เวนรูปและรูปธาตุ 
 เสียแลว รูปท่ีเหลือ ไมเรยีกวา รูป และไมเรียกวา รูปธาตุ. 
      ไมใชสัททะ ฯลฯ ไมใชคันธะ ไมใชคันธธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชคันธธาตุ ไมใชคันธะหรือ? 
      ศีลคันธะ สมาธิคันธะ ปญญาคันธะ ไมใชคันธธาตุ เรียกวา คันธะ เวนคันธะ 
 และคันธธาตุเสียแลว คันธะท่ีเหลือไมเรียกวา คันธะ และไมเรียกวา คันธธาตุ. 
      ไมใชรส ไมใชรสธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชรสธาตุ ไมใชรสหรือ? 
      อรรถรส ธรรมรส วิมุตติรส ไมใชรสธาตุ เรยีกวา รส เวนรสและรสธาตุเสียแลว 
 รสท่ีเหลือไมเรียกวา 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 มโนท่ีเหลือไมเรียกวา มโน และไมเรียกวา มโนธาตุ. 
      ไมใชมโนวิญญาณ ไมใชมโนวิญญาณธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชมโนวิญญาณธาตุ ไมใชมโนวิญญาณหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชธรรม ไมใชธัมมธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชธัมมธาตุ ไมใชธรรมหรือ? 
      เวนธรรมธาตุเสียแลว ธรรมท่ีเหลือไมเรียกวา ธัมมธาตุ เรียกวาธรรม เวนธรรมและ 
 ธัมมธาตุเสียแลว ธรรมท่ีเหลอื 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 ธาตุท่ีเหลือ 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 เรยีกวา ธัมมธาตุดวย ธาตุท่ีเหลือ เรียกวา ธาตุ ไมใช 
 ธัมมธาตุ. 
      ปณณัตติวารในอายตนยมกฉันใด ปณณัตติวารในธาตุยมกก็ฉันนั้น. 
      พึงผูกจักรนัย. 
      [๘๐๖] ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจักขุ ไมใชจักขุธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชธาตุ ไมใชฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชธาตุ ไมใชธัมมธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      พึงผูกจักรนัย ท้ังหมดใชคําตอบวา อามนฺตา ท้ังสองสวน แมในธาตุท่ีเหลือ. 
                          สุทธธาตุวาร 
      [๘๐๗] จักขุ คือธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ธาตุ คือจักขุธาตุหรือ? 
      จักขุธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา จักขุธาตุดวย ธาตุท่ีเหลือ เรียกวาธาตุ ไมใช 
 จักขุธาตุ. 
      โสต คือธาตุหรือ? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ. 



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



      ไมใชธาตุ ไมใชกายธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชรูป ไมใชธาตุหรือ? 
      เวนรูปเสียแลว ฯลฯ เวนสทัทะ 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 ธาตุท่ีเหลือ เรียกวา ธาตุ 
 ไมใชโสตธาตุ. 
      จักขุ คือธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ธาตุ คือฆานธาตุหรือ ฯลฯ? 
      ธาตุ คือธัมมธาตุหรือ? 
      ธัมมธาตุ เรียกวา ธาตุดวย เรียกวา ธัมมธาตุดวย ธาตุท่ีเหลือ เรียกวา ธาตุ 
 ไมใชธัมมธาตุ. 
      พึงผูกจักรนัย. 
      [๘๑๐] ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ? 
      เวนจักขุเสียแลว ธาตุท่ีเหลือไมใชจักขุ เปนแตธาตุ เวนจักขุและธาตุเสียแลว ธรรม 
 ท่ีเหลือ ไมใชจักขุและไมใชธาตุ. 
      ไมใชธาตุ ไมใชโสตธาตุหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจักขุ ไมใชธาตุหรือ? 
      เวนจักขุเสียแลว ธาตุท่ีเหลือ ไมใชจักขุ เปนแกธาตุ เวนจักขุและธาตุเสียแลว ธรรม 
 ท่ีเหลือ 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] จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด โสตธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตโสตธาตุ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม จักขุธาตุยอมเกิดข้ึน และโสตธาตุก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ มีโสต ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      หรือวา โสตธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      โสตธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีโสต ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุธาตุ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม โสตธาตุยอมเกิดข้ึน และจักขุธาตุก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีโสต มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๘๑๒] จักธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฆานธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แต 
 ฆานธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จักขุธาตุยอมเกิดข้ึน และฆานธาตุก็ยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      หรือวา ฆานธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ฆานธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีฆานะ ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุธาตุ 
 ยอมแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ฆานธาตุยอมเกิดข้ึน และจักขุธาตุก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๘๑๓] จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด รูปธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา รูปธาตุยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      รูปธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีรปู ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุธาตุ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม รูปธาตุยอมเกิดข้ึน และจักขุธาตุก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งมีรปู มจีักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 



      [๘๑๔] จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 แตจักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มโนวิญญาณธาตุยอมเกิดข้ึน และจักขุธาตุก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีจติ มีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      [๘๑๕] จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ธัมมธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ธัมมธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จักขุธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ธัมมธาตุยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไมมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู แตจักขุธาตุยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ธัมมธาตุยอมเกิดข้ึน และจักขุธาตุก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีจักขุ ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู. 
      อายตนะยมกทานจําแนกไว ฉันใด แมธาตุยมก ก็พึงจําแนก ฉันนั้น พึงกระทําให 
 เหมือนกัน. 
                           ปริญญาวาร 
      [๘๑๖] บุคคลใดยอมกําหนดรูซึ่งจักขุธาตุ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูซึ่งโสตธาตุ 
 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 คือนิโรธสัจหรอื 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 คือนิโรธสัจหรอื. 
      ทุกข คือทุกขสัจหรือ สัจจะ คือมัคคสัจหรือ. 
      สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สจัจะ คือทุกขสัจหรือ. 
      สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สจัจะ คือนิโรธสัจหรือ. 
      สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ สจัจะ คือมัคคสัจหรือ. 
      นิโรธ คือนิโรธสัจหรอื สัจจะ คือทุกขสัจหรือ. 
      นิโรธ คือนิโรธสัจหรอื สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ. 
      นิโรธ คือนิโรธสัจหรอื 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 ไมใชนิโรธสัจหรอื. 
      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 คือมรรคหรอื. 
      [๘๒๒] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขหรือ. 
      ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทัยหรือ. 



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



      นิโรธ คือนิโรธสัจหรอื? 
      เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธท่ีเหลือ เรียกวา นิโรธ ไมใชนิโรธสัจ นโิรธสัจ เรียกวา 
 นิโรธดวย เรียกวา นิโรธสัจดวย. 
      นิโรธสัจ คือนิโรธหรอื? 
      ถูกแลว. 
      มรรค คือมัคคสัจหรือ? 
      เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคท่ีเหลือ เรียกวา มรรค ไมใชมัคคสัจ มัคคสัจ เรียกวา 
 มรรคดวย เรยีกวา มัคคสัจดวย. 
      มัคคสัจ คือมรรคหรอื? 
      ถูกแลว. 
      [๘๒๖] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ? 
      เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจท่ีเหลือ ไมใชทุกข เปนทุกขสัจ เวนทุกข 
 และทุกขสัจเสียแลว ทุกขท่ีเหลือ ไมใชทุกข และไมใชทุกขสัจ. 
      ไมใชทุกขสัจ ไมใชทุกขหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชสมุทัย ไมใชสมุทยสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชสมุทยสัจ ไมใชสมุทัยหรือ? 
      เวนสมุทยสัจเสียแลว สมุทัยท่ีเหลือ ไมใชสมุทยสัจ เปนแตสมุทัย เวนสมุทัยและ 
 สมุทยสัจเสียแลว ธรรมท่ีเหลอื ไมใชสมุทัย และไมใชสมุทยสัจ. 
      ไมใชนิโรธ ไมใชนิโรธสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชนิโรธสัจ ไมใชนิโรธหรือ? 
      เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธท่ีเหลือ ไมใชนิโรธสัจ เปนแตนิโรธ เวนนโิรธและ 
 นิโรธสัจเสียแลว ธรรมท่ีเหลอื ไมใชนิโรธ และไมใชนิโรธสัจ. 
      ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชมัคคสัจ ไมใชมรรคหรือ? 
      เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคท่ีเหลือ ไมใชมัคคสัจ เปนแตมรรค เวนมรรค และมัคคสัจ 
 เสียแลว ธรรมท่ีเหลือ ไมใชมรรค และไมใชมัคคสัจ. 
                        ปทโสธนมูลจักกวาร 
      [๘๒๗] ทุกข คือทุกขสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ? 



      สมุทยสัจ เรียกวา สัจจะดวย เรียกวา สมุทยสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เรียกวา สัจจะ 
 ไมใชสมุทยสัจ. 
      ทุกข คือทุกขสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      สัจจะ คือนิโรธสัจหรอื ฯลฯ? 
      สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 
      มัคคสัจเปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะท่ีเหลอื เปนแตสัจจะ ไมใชมัคคสัจ. 
      สมุทัย คือสมุทยสัจหรือ? 
      เวนสมุทยสัจเสียแลว สมุทัยท่ีเหลือ เปนแตสมุทัย ไมใชสมุทยสัจ สมุทัยสัจ เปน 
 สมุทัยดวย เปนสมุทยสัจดวย. 
      สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 
      สัจจะ คือนิโรธสัจหรอื? 
      สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 
      มัคคสัจเปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เปนสัจจะ ไมใชมัคคสัจ. 
      นิโรธ คือนิโรธสัจหรอื? 
      เวนนิโรธสัจเสียแลว นิโรธท่ีเหลือ เปนแตนิโรธ ไมใชนิโรธสัจ นโิรธสัจ เปน 
 นิโรธดวย เปนนิโรธสัจดวย. 
      สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 
      สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ? 
      สัจจะ คือมัคคสัจหรือ? 
      มัคคสัจ เปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชมัคคสัจ. 
      มรรค คือมัคคสัจหรือ? 
      เวนมัคคสัจเสียแลว มรรคท่ีเหลือ เปนแตมรรค ไมใชมัคคสัจ มัคคสัจ เปนมรรคดวย 
 เปนมัคคสัจดวย? 
      สัจจะ คือทุกขสัจหรือ? 
      สัจจะ คือสมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 
      สัจจะ คือนิโรธสัจหรอื? 
      นิโรธสัจ เปนสัจจะดวย เปนนิโรธสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เปนแตสัจจะ ไมใชนิโรธสัจ. 
      [๘๒๘] ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ? 
      เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจท่ีเหลือ ไมใชทุกข เปนแตทุกขสัจ 
 เวนทุกขและทุกขสัจเสียแลว ธรรมท่ีเหลอื ไมใชทุกข และไมใชทุกขสัจ. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชทุกข ไมใชทุกขสัจหรือ? 



      เวนทุกขทางกาย ทุกขทางใจเสียแลว ทุกขสัจท่ีเหลือ ไมใชทุกข เปนแตทุกขสัจ 
 เวนทุกขและทุกขสัจเสียแลว ธรรมท่ีเหลอื 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? 
      ถกูแลว. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชมรรค ไมใชมัคคสัจหรือ? 
      ถกูแลว. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ? 
      ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
                          สุทธสัจจวาร 
      [๘๒๙] ทุกข คือ สัจจะหรือ? 
      ถูกแลว. 
      สัจจะ คือ ทุกขสัจหรือ? 
      ทุกขสัจ เปนสัจจะดวย เปนทุกขสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช 



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



      มัคคสัจ เปนสัจจะดวย เปนมัคคสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ 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 นิโรธสัจหรอื? 
      นิโรธสัจ เปนสัจจะดวย เปนนิโรธสัจดวย สัจจะท่ีเหลือ เปนแตสัจจะ ไมใช 
 นิโรธสัจ. 
      [๘๓๒] ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ? 
      เวนทุกขเสียแลว สัจจะท่ีเหลือ ไมใชทุกข เปนแตสัจจะ เวนทุกขและสัจจะเสียแลว 
 ธรรมท่ีเหลือ ไมใชทุกข และไมใชสัจจะ. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชทุกข ไมใชสัจจะหรือ? 
      เวนทุกขเสียแลว สัจจะท่ีเหลือ ไมใชทุกข เปนแตสัจจะ เวนทุกขและสัจจะเสียแลว 
 ธรรมท่ีเหลือ ไมใชทุกข และไมใชสัจจะ. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชสัจจะ ไมใชมัคคสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชสมุทัย ไมใชสัจจะหรือ? 
      เวนสมุทัยเสียแลว สัจจะท่ีเหลือไมใชสมุทัย เปนแตสัจจะ เวนสมุทัย และสัจจะ 
 เสียแลว ธรรมท่ีเหลือ ไมใชสมุทัย และไมใชสัจจะ ฯลฯ. 
      ไมใชนิโรธ ไมใชสัจจะหรือ? 
      เวนนิโรธเสียแลว ฯลฯ. 
      ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ? 
      เวนมรรคเสยีแลว สัจจะท่ีเหลือ ไมใชมรรค เปนแตสัจจะ เวนมรรคและสัจจะเสีย 
 แลว ธรรมท่ีเหลือ ไมใชมรรคและไมใชสัจจะ. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชทุกขสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชมรรค ไมใชสัจจะหรือ? 



      เวนมรรคเสยีแลว สัจจะท่ีเหลือ ไมใชมรรค เปนแตสัจจะ เวนมรรคและสัจจะเสีย 
 แลว ธรรมท่ีเหลือ ไมใชมรรคและไมใชสัจจะ. 
      ไมใชสัจจะ ไมใชสมุทยสัจหรือ ฯลฯ? 
      ไมใชสัจจะ ไมใชนิโรธสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 
                         ปณณัตติวาร จบ. 
                           ปวัตติวาร 
                           อุปาทวาร 
      [๘๓๓] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหาวิปปยุตตจิตในปวัตติกาล แตสมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม ทุกขสัจยอม 
 เกิดข้ึน และสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      หรอืวา สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๘๓๔] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหง 
 มัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอม 
 เกิดข้ึน และมัคคสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะแหงมรรค ในอรูปภมูิ แตทุกขสัจ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม มัคคสัจยอมเกิดข้ึนและทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ. 
      [๘๓๕] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น. 
      หามิได. 
      [๘๓๖] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโว- 
 *การภูมิ. 
      หรือวา สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๘๓๗] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด มัคคสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรอื? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอบายภูมิ ซึ่งเปนอสญัญสัตตภูมิ แตมัคคสัจยอม 



 เกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือ 
 จตุโวการภูมิ และปญจโวการภูมิ ท่ีเหลือ. 
      หรือวา มัคคสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๘๓๘] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด มัคคสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออบายภูมิ แตมัคคสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม 
 สมุทยสัจยอมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ และปญจโวการภูม ิ
 ท่ีเหลือ. 
      หรือวา มัคคสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๘๓๙] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      (คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส ยตฺถ 
 (แกสัตวใด ในภูมิใด) ก็ดี พึงจําแนกใหพิสดารเชนเดียวกัน) 
      [๘๔๐] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันสัตวกห็าไม 
 สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      [๘๔๑] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต ในอรูปภูมิ แต 
 มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
 อุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรปูภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะ 
 แหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจ 
 ยอมไมเกิดข้ึน และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลงัจุติอยูท้ังหมด ใน 
 ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      [๘๔๒] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 



      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต แตมัคคสัจยอมไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต 
 แกผูซึ่งเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแลวในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปป- 
 *ยุตตจิตแกผูซึ่งเขานิโรธ แกอสัญญญัตว. 
      [๘๔๓] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๘๔๔] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้น. 
      ยอมเกิดข้ึน. 
      [๘๔๕] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออบายภูมิ แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 ก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ. 
      [๘๔๖] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ใน 
 อุปปาทขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต 
 ในอรูปภูมิ. 
      [๘๔๗] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 



      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต ในอรูปภูมิ 
 แตมัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต 
 ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ใน 
 อุปปาทขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึน และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติ 
 อยูท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      [๘๔๘] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต แต 
 มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต แกผูเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แต 
 สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจยอมไมเกิดข้ึนและสมุทยสัจ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
 มัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปปยุตตจิต แกผูเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      [๘๔๙] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๐] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่ง 
 ตรัสรูแลว. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๑] สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 



 หรือ? 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งตรัสรูแลว. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๒] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ? 
      (แมคําท่ีกําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกันทุกบท เหตุเครื่องกระทํา 
 ใหตางกันแหงแบบแผน เปนเหมือนกันกับคําวา ยตฺถ ในหนหลัง) 
      [๘๕๓] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิต 
 เปนไปอยู แกอสัญญสัตว แตสมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม 
 ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวและสมุทยสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ 
 มีขันธ ๕ นอกน้ี. 
      หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภมูิใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๔] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิต 
 เปนไปอยู แกสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู แกอสญัญสัตว แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งตรัสรูแลว. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๕] สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภมูินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
 อกุศลจิตท่ี ๒ เปนไปอยู แกสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งตรัสรูแลว. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๘๕๖] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 



 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ? 
      ไมมี. 
      [๘๕๗] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๘๕๘] สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๘๕๙] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๘๖๐] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
 ทุติยจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลัง 
 เขาถึงช้ันสุทธาวาส. 
      [๘๖๑] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
 ทุติยจิตเปนไปอยู แกสัตวท่ียังไมไดตรัสรู แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส. 
      [๘๖๒] สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึน 



 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ืออกุศลจิต 
 ท่ี ๒ เปนไปอยู แกสัตวท่ียังไมไดตรัสรู แตสมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว และสมุทยสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตว. 
      [๘๖๓] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 จิตน้ัน แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๘๖๔] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และแกปุถุชนเหลาน้ันผูซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 สัตวเหลาใดไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรคในลําดับแหงจิตใด อนึ่ง สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ทุกขสัจจักเกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๘๖๕] สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวสัตวนั้นหรือ? 
      ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ัน แต 
 มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ันก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจจัก 
 เกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน อุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม อนึ่ง สัตว 
 เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจจักเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน. 
      [๘๖๖] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๘๖๗] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหนัต 



 ท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้. 
      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๘๖๘] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย แกสัตวเหลาน้ัน คือ แกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สัตวท่ีเกิดอยูในอบาย 
 และอสัญญสัตว แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งอรหตัมรรคในลําดับแหงจิตใด อนึ่ง สัตวเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ทุกขสัจ 
 จักเกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๘๖๙] สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจ จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ สัตวท่ีเกิดอยูในอบาย ปุถุชนท่ีจัก 
 ไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดข้ึน 
 และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูม ิ
 นั้น. 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม อนึ่ง สัตวเหลาใด จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค มัคคสัจจักเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น. 
      [๘๗๐] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกทานผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะจิตน้ัน แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึน และ 
 ทุกขสัจก็จักไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต. 



      [๘๗๑] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และปุถุชนเหลาน้ัน ผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน และทุกขสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 ปจฉิมจิต. 
      [๘๗๒] สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตมัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แต 
 สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต. 
      [๘๗๓] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๘๗๔] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค ทานผู 
 เปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แกอสัญญสัตว แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึน และทุกขสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยปจฉิมจิต. 
      [๘๗๕] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนในภูมินั้น แกทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แกพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย แกปุถุชนผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนอปายิกสัตว และ 



 อสัญญสัตว แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน 
 และทุกขสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต. 
      [๘๗๖] สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะจิตน้ัน แตมัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอปายิกสัตว ซึ่งเปนปุถุชนท่ีจัก 
 ไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค แตสมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไม 
 เกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๘๗๗] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภมูิ แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลัง 
 เกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
      [๘๗๘] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยงัไมไดตรัสรู ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึน 
 และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนสัตวนั้น. 
      มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยูในภงัคขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๗๙] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
 แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็เคย 



 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหา ใน 
 เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกผูท่ีเขานิโรธ แตสมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลว และสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ใน 
 อุปปาทขณะแหงตัณหา 
      [๘๘๐] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      คําวา ยตฺถ เหมือนกันท้ังหมด. 
      [๘๘๑] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
 แหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากจตุโวการภูมิ ปญจ- 
 *โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรปูภูมิ 
 แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจ 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๘๒] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ 
 แหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 สัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ทุกขสัจยอมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งไดตรัสรู 
 แลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวท่ีไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต และผลจิต ในอรูปภูมิ แต 
 ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 



 แหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๘๓] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอปุปาทขณะแหง 
 ตัณหา แตมัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดข้ึน และ 
 มัคคสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      หรือวา มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหง 
 ตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็ 
 หาไม มัคคสัจเคยเกิดข้ึนแลว และสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งได 
 ตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      [๘๘๔] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ไมมี. 
      [๘๘๕] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหง 
 จิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยู ในภงัคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรูท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจ 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจติุอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๘๖] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรูในภังคขณะแหงตัณหา ใน 
 เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และแกผูท่ีเขานิโรธ แตมัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยัง 
 ไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และท่ีเปนอสัญญสัตว. 



      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรูในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
 แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวและสมุทยสัจก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรูในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู และท่ีเปนอสัญญสัตว. 
      [๘๘๗] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๘๘๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโว- 
 *การภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและในผลจิต ในอรูปภูมิ 
 แตสมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และ 
 สมุทยสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหง 
 อุปปตติจิต และสัตวท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ใน 
 อุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวท่ีกําลังจุติ 
 จากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๘๘๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยู ใน 
 ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจไม 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ก็หาไมทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ไมเคยเกิด 
 ข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือสัตวช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยัง 
 ไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยูในภงัคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล สัตวท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในอุปปาท- 
 *ขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือ สัตวช้ันสุทธาวาส 
 ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต สัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 



 สัตวท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๘๙๐] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา 
 ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็ 
 หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมิ 
 นั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู สัตวซึ่งยงัไมไดตรัสรู ในภังคขณะ 
 แหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภมูิใด สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรูในอุปปาทขณะ 
 แหงตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม มัคคสัจไมเคยเกิดข้ึน 
 แลว และสมุทยสัจก็ยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้น คือ สัตวช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิต 
 เปนไปอยู สัตวซึ่งยังไมไดตรสัรู ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู 
 ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      [๘๙๑] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 
 แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภมูิ แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดข้ึน และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึน 
 อยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๙๒] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และแกปุถุชนผูจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 



      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด 
 มัคคสัจจักเกิดข้ึน และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแก 
 สัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๙๓] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ัน ใน- 
 *อุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ันก็หาไม ชนเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็จักเกิดข้ึน แกชนเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นซึง่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะ 
 แหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยูแกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว แตสมุทยสัจ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม มัคคสัจจักเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      [๘๙๔] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      แมคําท่ีกําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) พึงทําเหมือนกันกับคําท่ีกําหนดดวยบทวา 
 ยสฺส ยตฺถ (แกสัตวใด ในภูมิใด). 
      [๘๙๕] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมใิด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระ 
 อรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิต 
 ใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และสัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิแตสมุทยสัจ 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมปิญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิตใน 
 ปวัตติกาล. 
      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งกําลังจติุอยูจากจตุโวการภูมิ ปญจ- 
 *โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูม ิ
 แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดข้ึนและทุกขสัจก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูม ิปญจโวการภูม ิในอุปปาทขณะ- 
 *แหงจิต ในปวัตติกาล. 



      [๘๙๖] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก 
 พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิตและแกปุถุชนเหลาน้ัน ผูซึ่งจกัไมไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลแกสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสญัญ- 
 *สัตตภูมิ แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัต- 
 *มรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิตน้ันและแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภมูิ 
 แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค 
 ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนและทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล. 
      [๘๙๗] สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือสัตวท่ีเกิดในอบายและปุถุชนท่ี 
 จักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ท่ีจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันและแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตสมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตว- 
 *เหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม มัคคสัจจักเกิดข้ึนและสมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา. 
      [๘๙๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมดในภังคขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตสมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแก 



 สัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งอรหตัมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ันในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา สมุทยสจัจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคแกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 
 แกสัตวเหลาน้ันในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ 
 แหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ันในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต 
 ในอรูปภูมิ. 
      [๘๙๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และแก 
 ปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะ 
 แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรคแกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และปุถุชนเหลาน้ัน ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู 
 ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจ 
 จักไมเกิดข้ึนและทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แก 
 พระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิตและแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ. 
      [๙๐๐] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันและแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ใน 
 ภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว แต 
 มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนและมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย และแกปุถุชน 
 ท้ังหลาย ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู 



 แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ัน ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกปุถุชนเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนและสมุทยสัจ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และแกปุถุชนท้ังหลายท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      [๙๐๑] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๙๐๒] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจ- 
 *โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรปูภูมิ 
 แตสมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน และสมุทยสัจ 
 ก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวท่ีกําลังจุติ 
 จากอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น 
      สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก 
 พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับ 
 แหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และสัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 
 แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึน และทุกขสัจ 
 ก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรูปภูมิ แกสัตวท่ีกําลังจุติจาก 
 อสัญญสัตตภูมิ. 
      [๙๐๓] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิตน้ันและแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ี 
 กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิตในอรปูภูมิ 
 แตมัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึน และมัคคสัจก็ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 



 ในภังคขณะแหงจิต แกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวท่ีกําลังจุติจาก 
 อสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต แกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แกสัตวท่ีกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตทุกขสัจยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน และทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต แกปุถุชนท่ีจักไมได 
 เฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมัคคจิต 
 และผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๙๐๔] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอืน่ท่ีจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึน และมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย และแกปุถุชน 
 ท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แก 
 อสัญญสัตวท้ังหลาย. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น? 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ท่ีเปนอาปายิกสัตว และแกปุถุชนท่ีจักไม 
 ไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมิ 
 นั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย และปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แกอสัญญสัตวท้ังหลาย. 
      [๙๐๕] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แกพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตสมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม ทุกขสัจเคยเกิดข้ึน 
 แลว และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 



      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๙๐๖] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แกพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย  และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค  แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลว 
 และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ท่ีจัก 
 ไดเฉพาะซึ่งมรรค. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๐๗] สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค แก 
 พระอรหันตท้ังหลาย และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด และสัตวเหลาอื่น 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ? 
      [๙๐๘] ทุกขยสัจเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๙๐๙] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใดแกสัตว 
 เหลาน้ัน แกอสัญญสัตวท้ังหลาย แตสมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลว และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ 
 นอกนี้. 
      หรือวา สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ท่ีกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แตทุกขสัจ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดข้ึน และทุกขสัจก็เคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้. 
      [๙๑๐] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย แกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกอาปายิกสัตว แกอสัญญสัตว 
 แตมัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค 



 ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส แตทุกขสัจ 
 เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน 
 ลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึน และทุกขสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอืน่ ท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค. 
      [๙๑๑] สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกอาปายิกสัตว แตมัคคสัจจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหง 
 จิตใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค. 
      หรือวา มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      มัคคสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปน 
 ไปอยู แตสมุทยสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจจักเกิดข้ึน และสมุทยสัจก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นท่ีไดเฉพาะซึ่งมรรค. 
      [๙๑๒] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด  ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๙๑๓] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๙๑๔] สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 



      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๙๑๕] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๙๑๖] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักเกิดข้ึน. 
      หรือวา สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๙๑๗] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      จักเกิดข้ึน. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๙๑๘] สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือ 
 ทุติยจิตเปนไปอยู แกมัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจไมเคย 
 เกิดข้ึนแลว และมัคคสัจก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      มัคคสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวท่ีเกิดในอบาย แต 
 สมุทยสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจจักไมเกิดข้ึน และ 
 สมุทยสัจก็จักไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว. 
                         อุปาทวาร  จบ. 
                           นิโรธวาร 
      [๙๑๙] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต 
 ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมดับไป ในภังคขณะแหงตัณหา. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป  มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      ถูกแลว. 



      [๙๒๐] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด  ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมดับไป และมัคคสัจก็ยอมดับไป ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันยอมดับไป ในภังคขณะแหงมรรค ในอรูปภูมิ แตทุกขสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปและทุกขสัจก็ยอมดับไป 
 ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูมิ. 
      [๙๒๑] สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      หามิได. 
      [๙๒๒] ทุกขสัจในภูมิใดยอมดับไป สมุทยสัจในภูมินั้นยอมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป ฯลฯ. 
      คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เปนเชนเดียวกัน ท้ังในอุปปาทวาร ท้ังใน 
 นิโรธวาร ท้ังในอุปปาทนิโรธวาร. 
      เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ยอมไมม ี
      [๙๒๓] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ. 
      แมคําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) พึงใหพิสดารเชน 
 เดียวกัน. 
      [๙๒๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนัน้ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต 
 ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป  แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะ 
 แหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๒๕] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงมัคคจิตในอรูปภูมิ ยอมไมดบัไป แตมัคคสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด 
 ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และ 
 มัคคสัจก็ยอมไมดับไป. 



      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดบัไป. 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงผลจิต 
 ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๒๖] สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงมัคคจิต ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของ- 
 *สัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต และมัคควิปปยุตตจิต ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว 
 ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป  สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงตัณหายอมไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต และตัณหาวิปปยุตตจิต ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว 
 ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๒๗] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๒๘] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เปนเชนเดียวกัน. 
      อนึ่ง ไมพึงกระทําคําวา นิโรธสมาปนฺนานํ นี้ แมในคําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส 
 ยตฺถ. 
      [๙๒๙] ทุกขสัจของสัตวใดเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      การปุจฉาท่ีเปนอดีต ในอุปปาทวาร ท้ังเปนอนุโลม ท้ังเปนปจจนียะ ทานจําแนก 
 ไวแลว ฉันใด แมในนิโรธวาร ก็พึงจําแนก ฉันนั้น 
      เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ไมมี. 
      [๙๓๐] ทุกขสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย 
 สัตวใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ันในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
 จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักดบัไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันนอกนี ้
 จักดับไป และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด. 
      ถูกแลว. 



      [๙๓๑] ทุกขสัจของสัตวใดจักดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรคจักดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม 
 ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค 
 ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และของสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๓๒] สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของปุถุชนเหลาน้ัน ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคจักดับไป แตมัคคสัจของปุถุชน 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไป 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 จักดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไป และ 
 สมุทยสัจก็จักดับไป. 
      [๙๓๓] ทุกขสัจในภูมิใดจักดับไป ฯลฯ? 
      [๙๓๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด สัตวเหลาน้ัน และของ 
 อสัญญสัตวท้ังหลายจักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้จักดับไป และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      คําท่ีกําหนดดวยบทวา ยสฺส (ของสัตว) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี คําท่ีกําหนดดวยบทวา 
 ยสฺส (ของสัตวใด) ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี เหมือนกัน. 
      [๙๓๕] ทุกขสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใดของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไป 
 แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันจกัไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไป และ 
 ทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต. 



      [๙๓๖] ทุกขสัจของสัตวใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชนท้ังหลาย ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป 
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต. 
      [๙๓๗] สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของ 
 พระอรหันตท้ังหลาย จักไมดบัไป มัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น จักไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน คือปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคจักไมดับไป แตสมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค 
 และของพระอรหันตท้ังหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      [๙๓๘] ทุกขสัจในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๓๙] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไป. 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และสัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และ 
 อสัญญสัตวท้ังหลาย จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต. 
      [๙๔๐] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว และอสัญญสัตวท้ังหลาย 



 จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดบัไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมดับไป ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต. 
      [๙๔๑] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไป แตมัคคสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ใน 
 ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และ 
 มัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักไมดบัไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย และอสัญญสัตว 
 จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      [๙๔๒] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป. 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันท่ีกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะ 
 แหงจิตในปวัตติกาล เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๓] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรอื? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังมิไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิตในปวัตติกาล ยอมดับไป และ 
 มัคคสัจก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลวท่ีกําลังจุติอยู ใน 
 ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๔] สมุทยสัจของสัตวใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลว 
 หรือ? 



      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป 
 แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันเคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว 
 ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหา 
 วิปปยุตตจิตเปนไปอยู และผูซึ่งเขานิโรธเคยดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันยอมดับไป 
 ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหาเคยดับไปแลว และ 
 สมุทยสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๕] ทุกขสัจในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๔๖] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลวหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต 
 ท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นเคยดับไปแลว 
 ก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น นอกนี้ ซึ่งกําลังจติุอยูจากจตุโวการภูมิ จากปญจ- 
 *โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต  ในปวัตติกาล ยอมดับไป และสมุทยสัจก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรปูภูมิ เคยดับไป 
 แลว แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น ท่ีกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว ในภังคขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๗] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลวหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปตติจิต 
 ซึ่งเปนสัตวท่ียังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ซึ่งเปนสัตวท่ีกําลัง 
 จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม 
 ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมใิด เคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาท- 
 *ขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ เคยดับไปแลว 
 แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 



 ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาลเคยดับไปแลว และทุกขสัจ 
 ก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๘] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลวหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับ 
 ไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป และมัคคสัจก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งตรสัรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือ 
 ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู เคยดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไป 
 ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในภังคขณะแหงตัณหาเคยดับไป 
 แลว และสมุทยสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๔๙] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นไมเคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      เคยดับไปแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอม ไมดับไป. 
      ไมมี. 
      [๙๕๐] ทุกขสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นไมเคยดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของ 
 สัตวเหลาน้ัน ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไม 
 ดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรู ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ไมเคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรู ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาลไม 
 เคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๕๑] สมุทยสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น ไมเคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีเขานิโรธ ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
 ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดบัไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ไมเคยดับไป 
 แลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยงัไมไดตรัสรูในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือ 



 ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังมิไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ไมเคยดับไปแลว 
 แตสมุทยของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดตรสัรู 
 ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตว 
 ไมเคยดับไปแลว และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๕๒] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๕๓] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนัน้ใน 
 ภูมินั้นไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซ่ึงกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไม 
 ดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหง 
 อุปปตติจิต และสัตวซึ่งเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใดไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้นยอมไมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปตติจิต 
 และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว  แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะ- 
 *แหงอุปปตติจิต และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไม 
 ดับไป. 
      [๙๕๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ไมเคยดับไปแลวหรอื? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู  ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แต 
 มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปตติจิต ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
 อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลงัเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป 
 และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ทุกขสัจของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป. 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในภังคขณะแหงอุปปตติจิต 
 ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ท่ีกําลังจุติอยู ในภงัคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลงั 
 จุติจากอสัญญสัตตภูมิ ไมเคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ยอมไมดบัไป 
 ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ของสัตวซึ่งยังไมไดตรสัรู 



 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลงัเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ 
 ไมเคยดับไปแลว และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๕๕] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งไดตรัสรูแลว ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ใน 
 เมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ไมเคยดับไปแลว 
 ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู 
 ของสัตวซึ่งยังไมไดตรัสรู ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของ 
 อสัญญสัตวท้ังหลาย ยอมไมดบัไป และมัคคสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งยังไมไดตรัสรู ในภังคขณะแหงตัณหา ไมเคย 
 ดับไปแลว แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู ของสัตวซึ่งยังไมไดตรสัรู 
 ในเม่ืออุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตวท้ังหลาย 
 ไมเคยดับไปแลว และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๕๖] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ใน 
 ภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงจิตน้ันยอมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของ 
 สัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยู นอกนี้ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป และ 
 สมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมัคคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหง 
 จิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๕๗] ทุกขสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ใน 
 ภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนซ่ึงจะไมไดเฉพาะซึ่งมรรคท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักดบัไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของ 
 สัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 



      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ยอม 
 ดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด มัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๕๘] สมุทยสัจของสัตวใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ปุถุชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค สมุทยสัจของปุถุชนเหลาน้ัน และของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรคของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป 
 อยู ของผูเขานิโรธ ของอสัญญสัตวท้ังหลาย จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ยอม 
 ดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 ตัณหา จักดับไป และสมุทยสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๕๙] ทุกขสัจในภูมิใดยอมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๖๐] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมใิด ยอมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค ของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ 
 สัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ของสัตวท่ีกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แต 
 สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยู 
 จากจตุโวการภมูิ จากปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป 
 และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป 
 แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 



 ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ  ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป 
 และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๖๑] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภมูินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และปุถุชนเหลาน้ัน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู 
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะ- 
 *แหงมรรค ในปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ี 
 กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภมูินั้น 
 ยอมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ยอมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงมรรค ในปญจโวการภูม ิ
 สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 จิตน้ัน และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๖๒] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และของปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่ง 
 มรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ยอม 
 ดับไป และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใดยอมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้นยอม 
 ดับไป? 
      มัคคสัตวของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป 
 อยู จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม สัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงตัณหา จักดับไป และ 



 สมุทยสัจก็ยอมดับไป. 
      [๙๖๓] ทุกขสัจของสัตวใดยอมไมดับไป สมุทยสัจจักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตว 
 เหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับแหง 
 จิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน 
 อรูปภูมิ ยอมไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นยอมไมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย 
 ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงจิตน้ัน จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภมูิ จักไมดับไป และ 
 ทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๖๔] ทุกขสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวท้ังหลายจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของ 
 สัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจกัไม 
 ดับไปก็หาไม ทุกขสัตวของสัตวเหลาน้ัน คือ ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 และปุถุชนซ่ึงจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้น ยอมไมดบัไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ใน 
 ภังคขณะแหงจิต และปุถุชนเหลาน้ัน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล จักไมดับไป แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของ 
 พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลาน้ัน ซึ่งจกัไมไดเฉพาะซึ่ง 
 มรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและ 
 ผลจิต ในอรูปภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๖๕] สมุทยสัจของสัตวใดยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ันและของสัตว 



 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไป 
 อยู ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักไมดบัไป 
 ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชน ท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู ของผูซึ่งเขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นยอมไมดบัไป? 
      ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค มัคคสัจของปุถุชนเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 ตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดบัไปก็หาไม มัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย และของปุถุชนซึ่งจักไมได 
 เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหาในเมื่อตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูท่ีเขานิโรธ 
 ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๖๖] ทุกขสัจในภูมิใดยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๙๖๗] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนัน้ใน 
 ภูมินั้นจักไมดบัไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับ 
 ไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ ยอม 
 ไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมไมดับไป? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ 
 สัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ของสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป 
 แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
 ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ จักไม 
 ดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดบัไป. 
      [๙๖๘] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ในปญจโวการภูม ิ



 สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิตน้ัน และของสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป แตมัคคสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปน 
 พระอรหันต ในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรคท่ีเกิดข้ึนอยูใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ของสัตว 
 ซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค ของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลาน้ันซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยูใน 
 ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ของสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป 
 แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ซึ่งเปนพระอรหันตในอุปปาทขณะแหงจิต และของปุถุชนเหลาน้ัน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในภังคขณะมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูม ิ
 ของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๖๙] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ยอมไมดับไป มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้นจักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ันในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และ 
 ของสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู ยอมไมดับไป แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น จักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย และของ 
 ปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู 
 และของอสัญญสัตวท้ังหลาย ยอมไมดับไป และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ยอมไมดับไป? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว ซึ่งเปนปุถุชนท่ีจักไมได 
 เฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ยอมไมดับไปก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และ 
 ของพระอรหันตท้ังหลาย และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
 ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู และของอสัญญสัตวท้ังหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจ 
 ก็ยอมไมดับไป. 
      [๙๗๐] ทุกขสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 



      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ซึ่งเปนพระอรหันต 
 และสัตวเหลาใดท่ีจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน เคยดับไปแลว 
 แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ เคยดับไปแลว 
 และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๗๑] ทุกขสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จักดับไป 
 ก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และสัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และของสัตวเหลาอื่นท่ีจักได 
 เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๗๒] สมุทยสัจของสัตวใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไป 
 ก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และของสัตวเหลาอื่นท่ีจักได 
 เฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จกัดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๗๓] ทุกขสัจในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ. 
      [๙๗๔] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ท่ีเปนพระ- 
 *อรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และ 
 ของอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และสมุทยสัจ 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลว? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาสจักดับไป แตทุกขสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมี 



 ขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแลว. 
      [๙๗๕] ทุกขสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย และของปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตว ของอสัญญสัตว 
 เคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับ 
 แหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจของสัตวนั้นในภมูินั้น 
 เคยดับไปแลว? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส จักดับไป แตทุกขสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาท- 
 *ขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตว 
 เหลาน้ันและของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป และทุกขสัจก็เคยดับไปแลว. 
      [๙๗๖] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด เคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นจักดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค และของอาปายิกสัตว เคยดับไปแลว แต 
 มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ใน 
 อุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของ 
 สัตวเหลาน้ันและของสัตวเหลาอื่น ท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค เคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จัก 
 ดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 เคยดับไปแลว? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู 
 จักดับไป แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นเคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับ 
 แหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน และของสัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค จักดับไป และ 
 สมุทยสัจก็เคยดับไปแลว. 
      [๙๗๗] ทุกขสัจของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว สมุทยสัจของสัตวนั้น จกัไมดับไป 
 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 ทุกขสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ไมเคยดับไปแลว? 
      เคยดับไปแลว. 
      [๙๘๓] สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว มัคคสัจของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งอยูในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู 
 ไมเคยดับไปแลว แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจของสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 ไมเคยดับไปแลว? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหนัตมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ของอาปายิกสัตวจักไมดับไป แตสมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปน 



 อสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ไมเคยดับไปแลว. 
                         นิโรธวาร จบ. 
                         อุปปาทนิโรธวาร 
      [๙๘๔] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ยอมดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมดับไป สมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด สมุทยสัจในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจในภูมินั้น ยอม 
 ดับไปก็หาไม. 
      คําวา ยตฺถ (ในภูมิใด) เหมือนกัน ท้ังอุปปาทวาร ท้ังนิโรธวาร ท้ังในอุปปาท- 
 *นิโรธวาร. 
      เหตุเครื่องกระทําใหตางกัน ยอมไมมี. 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น ยอมดับ 
 ไปหรือ? 
      หามิได. 
      คําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส และ ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน. 
      [๙๘๕] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น ยอมไมดับไป 
 หรือ? 
     ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงตัณหา แตสมุทยสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด 
 ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน 
 อรูปภูมิ และสมุทยสจัก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจของสัตว 



 เหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงตัณหาวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน 
 อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๙๘๖] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมไมดบัไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงมรรค แตมัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด 
 ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน 
 อรูปภูมิ และมัคคสัจก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ยอมไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยูท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ัน ซึ่งกําลังจุติอยูท้ังหมด ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ใน 
 อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ ยอมไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๙๘๗] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น ยอมไมดับไป 
 หรือ? 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงมรรค แตมัคคสัจของสัตว 
 เหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหาวิปปยุตตจิต แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็ยอมไมดบัไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดยอมไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหา ยอมไมดับไป แตสมุทยสัจยอม 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหาวิปป- 
 *ยุตตจิต ในภังคขณะแหงมัคควิปปยุตตจิต ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว ยอมไมดับไป 
 และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๙๘๘] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๙๘๙] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตวใด) ก็ดี 
 เปนเชนเดียวกัน 
      บทวา นิโรธสมาปนฺนานํ ไมพึงกระทําแมในคําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด ของสัตวใด) 
      [๙๙๐] ทุกขสัจไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นเคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      คําถามท่ีเปนอดีต ทานจําแนกไวแลวในอปุปาทวาร ฉันใด สวนท่ีเปนอนุโลม ก็ด ี
 ท่ีเปนปจจนียะ ก็ดี พึงจําแนกแมในอุปปาทนิโรธวาร ฉันนั้น 



      [๙๙๑] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนัน้ จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือ ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน 
 พระอรหันต สตัวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน แต 
 สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ และ 
 สมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๙๒] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ 
 จักเกิดข้ึนในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับแหง 
 จิตใด แกสัตวเหลาน้ันในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นท่ีจกัไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๙๙๓] สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แตมัคคสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักดับไป สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน จักดับไป แต 
 สมุทยสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจกัไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 จักดับไป และสมุทยสัจก็จักเกิดข้ึน. 
      [๙๙๔] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๙๙๕] ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 ผูเปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แกอสัญญสัตวท้ังหลาย แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 จักดับไปก็หาไม ทุกขสัจจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้ 
 และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ (ในภูมิใด แกสัตวใด) ก็ดี เปน 
 เชนเดียวกัน. 



      [๙๙๖] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยมรรคซ่ึงเปนพระอรหันต สัตว 
 เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 จิตน้ัน จักไมดับไป แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน 
 ซึ่งมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต จักไมดับไป และทุกขสัจก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๙๙๗] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย 
 และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค จักไมดับไป แตทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต จักไมดับไป และทุกขสัจ 
 ก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๙๙๘] สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
 แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จกัไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      สมุทยสัจแหงสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเปนปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค จักไมดับไป แต 
 สมุทยสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 อรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๙๙๙] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๐๐] ทุกขสัจจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด. 
      คําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส (แกสัตวใด) และ ยตฺถ (ในภูมิใด) ก็ดี 
 เชนเดียวกัน ฯลฯ. 
      สมุทยสัจ มัคคสัจ. 
      กระทําตางๆ กัน คือ มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค 
 ของพระอรหันต ของอสัญญสัตว จักไมดับไป และสมุทยสัจก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๑] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น เคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ของสัตวใด ฯลฯ. 



      คําถามท่ีเปนอดีตกับดวยปจจุบัน คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยตฺถ ก็ดี คําวา ยสฺส และ 
 ยตฺถ ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน ท้ังในอุปปาทวาร ท้ังในอุปปาท- 
 *นิโรธวาร ผูมปีญญาพึงจําแนกไป. 
      [๑๐๐๒] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แก 
 สัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเกิดข้ึนอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดจักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน คือ สัตวท้ังปวงซ่ึงกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน คือ สัตวท้ังปวงซ่ึงกําลังเกิดข้ึนอยู ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๓] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือ พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจกัดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตว 
 เหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ซึง่จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลัง 
 เกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สตัวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่ง 
 อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะ 
 แหงมรรคจิตและผลจิต ในอรปูภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักได 
 เฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจ 
 ก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๔] สมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      สมุทัยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือ ปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตว 
 เหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหา และมัคคสัจก็จักดับไป. 



      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักดับไป สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของ 
 สัตวเหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู 
 ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว จักดับไป แตสมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักดับไป และ 
 สมุทยสัจก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๕] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๐๖] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค แก 
 พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ 
 แหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน แกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งกําลังเขาถึง 
 อสัญญสัตตภูมิ แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล และสมุทยสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติอยูจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูม ิ
 ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดบัไป 
 แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 
 ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติการ จักดับไป 
 และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๗] ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ พระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต และแกปุถุชนซ่ึงจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ใน 
 ปวัตติกาล และแกสัตวซึ่งเขาถึงอบายภูมิ อสญัญสัตตภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้น จักดับไปแลวก็หาไม ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ 
 แหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใจ แกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป ทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 



      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค สัตวเหลาใดจักได 
 เฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ันในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของ 
 สัตวเหลาอื่นซึง่จักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
 อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ จักดับไป แตทุกขสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตว 
 เหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิตน้ัน และสัตวเหลาอื่นซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 ในปวัตติกาล จักดับไป และทุกขสัจก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๘] สมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ อาปายิกสัตว และปุถุชนท่ีจักได 
 เฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม 
 สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหง 
 ตัณหา และมัคคสัจก็จักดับไป. 
      หรือวา มัคสัจคของสัตวใดในภูมิใดจักดับไป สมุทยสัจยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นใน 
 ภูมินั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักได 
 ซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิต ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตว 
 เหลาอื่นท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู 
 จักดับไป แตสมุทยสัจยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจแหงสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักดับไป และสมุทยสัจก็ยอม 
 เกิดข้ึน. 
      [๑๐๐๙] ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน คือ สัตวท้ังปวง ซึ่งกําลังจุติอยู ในภังคขณะ 
 แหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตสมุทยสัจของ 
 สัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม. 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรปูภูมิ 
 และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด 



 ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันต 
 ท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค  ในลําดับแหงจิตใด 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรปูภูมิ 
 จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๑๐] ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และของสัตวเหลาอื่น ซึ่งจักไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและ 
 ผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และ 
 ปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน 
 อุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดจักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน คือ ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต และ 
 ของปุถุชนซ่ึงจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชน 
 ท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหง 
 มรรคจิตและผลจิต ในอรูปภมูิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๑๑] สมุทยสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด มัคคสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน 
 และแกสัตวเหลาอื่น ท่ีจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม 
 สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปน 
 ไปอยู แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใด จักไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน คือ ปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา 
 จักไมดับไป แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของผูท่ีเขานิโรธ ของอสัญญสัตว 
 จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 



      [๑๐๑๒] ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๑๓] ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด สมุทยสัจของสัตวนัน้ใน 
 ภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งกําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจ- 
 *โวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูม ิ
 แตสมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหนัตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต 
 สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะ 
 แหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แกสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญ- 
 *สัตตภูมิ และสมุทยสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา สมุทยสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      สมุทยสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค และของพระ- 
 *อรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหตัมรรค ในลําดับ 
 แหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงจิตน้ัน และของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญ- 
 *สัตตภูมิ จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม สมุทยสัจ 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และของพระอรหันตท้ังหลาย ใน 
 ภังคขณะแหงจิต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงจิตน้ัน ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภมูิ ของสัตวซึ่งกําลังจุติ 
 จากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๑๔] ทุกขสัจยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักไมดับไปหรือ? 
      ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงมรรค สัตวเหลาใด 
 จักไดเฉพาะซ่ึงอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิตน้ัน และ 
 แกสัตวเหลาอืน่ ซึ่งจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ท่ีกําลังจุติอยู ในภงัคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 
 ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิ แตมัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไม 
 ดับไปก็หาไม ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลาย ในภังคขณะแหงจิต และแกปุถุชน ซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค 
 ท่ีกําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ใน 
 อรูปภูมิ แกสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป ทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ของพระอรหันตท้ังหลาย ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 และของปุถุชนซ่ึงจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล 



 และของสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอบายภูมิ อสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป แตทุกขสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหตัมรรค 
 แกพระอรหันตท้ังหลายในภังคขณะแหงจิต และของปุถุชนซึ่งจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ท่ีกําลัง 
 จุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอุปปาทขณะแหงมรรคจิตและผลจิต ในอรูปภูมิและ 
 ของสัตวซึ่งกําลังจุติจากอบายภูมิ จากอสัญญสัตตภูมิ จักไมดับไป และทุกขสัจก็ยอมไมเกดิข้ึน. 
      [๑๐๑๕] สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด มัคคสัจของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักไมดับไปหรือ? 
      สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค 
 สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ- 
 *แหงจิตน้ัน และแกสัตวเหลาอื่น ท่ีจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือ 
 ตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู แตมัคคสัจของสัตวเหลาในภมูินั้นจักไมดับไปก็หาไม สมุทยสัจ 
 ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค แกพระอรหันตท้ังหลาย 
 และแกปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซ่ึงมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิต 
 เปนไปอยู แกอสัญญสัตว และมัคคสัจก็จักไมดับไป. 
      หรือวา มัคคสัจของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป สมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ซึ่งเปนอาปายิกสัตว และปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค ในอุปปาทขณะแหงตัณหา จักไมดับไป แตสมุทยสัจยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม มัคคสัจของสัตวเหลาน้ันของในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค และ 
 ของพระอรหันตท้ังหลาย และของปุถุชนท่ีจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ในภังคขณะแหงตัณหา 
 ในเม่ือตัณหาวิปปยุตตจิตเปนไปอยู ของอสัญญสัตวท้ังหลาย จักไมดับไป และสมุทยสัจก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึน. 
      [๑๐๑๖] ทุกขสัจเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด สมุทยสัจของสัตวนั้นจักดับไปหรือ? 
      คําถามท่ีเปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน 
 นิโรธวาร ฉันใด แมในอุปาทนิโรธวาร ผูมีปญญาก็พึงจําแนก ฉันนั้น. 
                        อุปานิโรธวาร จบ. 
                         ปวัตติวาร จบ. 
                           ปริญญาวาร 
      [๑๐๑๗] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันยอมละสมุทยสัจ หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดยอมละสมุทยสัจ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันยอมไมละสมุทยสัจหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา บุคคลใดยอมไมละสมุทยสัจ บุคคลน้ันยอมไมกาํหนดรูทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๑๘] บุคคลใดไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลน้ันไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลน้ันไดกําหนดรูแลวซึง่ทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลน้ันไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดไมไดละแลวซึ่งสมุทยสจั บุคคลน้ันไมไดกําหนดรูแลวซึ่ง 
 ทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๑๙] บุคคลใดจักกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันจักละสมุทยสัจ หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลน้ันจักกําหนดรูทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใดจักไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันจักไมละสมุทยสัจ หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมละสมุทยสัจ บุคคลน้ันจักไมกําหนดรูทุกขสัจ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๒๐] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันไดละแลวซึ่งสมุทยสจั หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูทุกขสัจ? 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 
      พระอรหันตยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ แตไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลท่ีมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และพระอรหันต ยอมไมกําหนดรู 
 ทุกขสัจ และไมไดละแลวซึ่งสมุทัยสัจ. 
      หรือวา บุคคลใดไมไดละแลวซึ่งสมุทยสจั บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจ แตยอมไม 
 กําหนดรูทุกขสัจก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนแตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
 และพระอรหันตไมไดละแลวซึ่งสมุทยสัจดวย ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจดวย. 
      [๑๐๒๑] บุคคลใดยอมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันจักละสมุทยสัจ หรือ? 
      หามิได. 



      หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูทุกขสัจ 
      หามิได. 
      บุคคลใดยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ บุคคลน้ันจักไมละสมุทยสัจหรอื? 
      ชนเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ชนเหลาน้ัน ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ แตจักไมละ 
 สมุทยสัจก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน 
 เหลาน้ัน ยอมไมกําหนดผูผูทุกขสัจดวย จักไมละสมุทยสัจดวย. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมละสมุทยสัจ บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูทุกขสัจ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมละสมุทยสัจ แตยอมไมกําหนดรู 
 ทุกขสัจก็หาไม พระอรหันตและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค พระอรหันตและปุถุชน 
 เหลาน้ัน จักไมละสมุทยสัจดวย ยอมไมกําหนดรูทุกขสัจดวย. 
      [๑๐๒๒] บุคคลใดไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลน้ันจักละสมุทยสัจ หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดจักละสมุทยสัจ บุคคลน้ันไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ 
      หามิได. 
      บุคคลใดไมกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ บุคคลน้ันจักไมละซึ่งสมุทยสัจ หรือ? 
      ชนเหลาใดจักไดเฉพาะซ่ึงมรรค ชนเหลาน้ันไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ แตจักไมละ 
 ซึ่งสมุทยสัจก็หาไม ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะ 
 ซึ่งมรรค ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคและปุถุชนเหลาน้ัน ไมไดกําหนดรูแลวซึ่ง 
 ทุกขสัจดวย จักไมละซึ่งสมุทยสัจดวย. 
      หรือวา บุคคลใดจักไมละซ่ึงสมุทยสัจ บุคคลน้ันไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจ? 
      พระอรหันตจักไมละสมุทยสัจ แตไมไดกําหนดรูแลวซึ่งทุกขสัจก็หาไม ทานผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคและปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ทานผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยอรหัตมรรคและปุถุชนเหลาน้ัน จักไมละสมุทยสัจดวย ไมไดกําหนดรูแลวซึง่ 
 ทุกขสัจดวย 
                         ปริญญาวาร จบ. 
                          สัจจยมก จบ. 
                           สังขารยมก 
                           ปณณัตติวาร 
      [๑๐๒๓] สังขาร ๓ คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตตสังขาร. 
      ลมอัสสาสะและปสสาสะ ช่ือวา กายสังขาร วิตกและวิจาร ช่ือวา วจีสงัขาร สัญญา 
 และเวทนา ช่ือวา จิตตสังขาร ธรรมท่ีสัมปยุตดวยจิต แมท้ังหมด เวนวิตกและวิจาร ช่ือวา 
 จิตตสังขาร. 
      [๑๐๒๔] กายช่ือวา กายสังขารหรือ กายสังขาร คือกายหรือ? 
                           อุทเทสวาร 



      วจี ช่ือวา วจีสังขารหรอื วจีสังขาร คือวจหีรือ? 
      จิต ช่ือวา จิตสังขารหรือ จติตสังขาร คือจิตหรือ? 
      [๑๐๒๕] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชกายสังขาร ไมใชกายหรือ? 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชวจีสังขาร ไมใชวจีหรือ? 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชจิตหรือ? 
      [๑๐๒๖] กาย ช่ือวากายสังขารหรือ สังขารคือวจีสงัขารหรือ? 
      กาย ช่ือวากายสังขารหรือ สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? 
      วจี ช่ือวาวจสีังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ? 
      วจี ช่ือวาวจสีังขารหรือ สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? 
      จิต ช่ือวาจิตตสังขารหรือ สังขาร คือกายสังขารหรือ? 
      จิต ช่ือวาจิตตสังขารหรือ สังขาร คือวจีสงัขารหรือ? 
      [๑๐๒๗] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ? 
      ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชสงัขาร ไมใชกายสังขารหรือ? 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ? 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ? 
      [๑๐๒๘] กายสังขาร คือวจสีังขารหรือ วจสีังขาร คือกายสังขารหรือ? 
      กายสังขาร คือจิตตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือกายสังขารหรอื? 
      วจีสังขาร คือจิตตสังขารหรือ จิตตสังขาร คือวจีสังขารหรอื? 
      [๑๐๒๙] ไมใชกายสังขาร ไมใชวจีสังขารหรอื ไมใชวจสีังขาร ไมใชกาย- 
 *สังขารหรอื? 
      ไมใชกายสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร 
 หรือ? 
      ไมใชวจีสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ ไมใชจิตตสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ? 
                         อุทเทสวาร จบ. 
                           นิทเทสวาร 
                          ปทโสธนวาร 
      [๑๐๓๐] กาย ช่ือวากายสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      กายสังขาร ช่ือวากายหรอื? 
      หามิได. 
      วจี ช่ือวาวจสีังขารหรือ? 
      หามิได. 



      วจีสังขาร ช่ือวาวจีหรอื? 
      หามิได. 
      จิต ช่ือวาจิตตสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      จิตตสังขาร ช่ือวาจิตหรอื? 
      หามิได. 
      [๑๐๓๑] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรอื? 
      กายสังขาร ไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนกาย และกายสังขาร ไมใช 
 กาย และไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชกายสังขาร ไมใชกายหรือ? 
      กาย ไมใชกายสังขาร เปนแตกาย ธรรมท่ีเหลือ เวนกายและกายสังขาร ไมใชกาย 
 และไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ? 
      วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมท่ีเหลือ เวนวจี และวจีสังขาร ไมใชวจี 
 และไมใชวจีสังขาร. 
      ไมใชวจีสังขาร ไมใชวจีหรือ? 
      วจี ไมใชวจีสังขาร เปนแตวจี ธรรมท่ีเหลอื เวนวจี และวจีสังขาร ไมใชวจี และ 
 ไมใชวจีสังขาร. 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      จิตตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนจิต และจิตตสังขาร 
 ไมใชจิต และไมใชจิตตสังขาร. 
      ไมใชจิตตสังขาร ไมใชจิตหรือ? 
      จิต ไมใชจิตตสังขาร เปนแตจิต ธรรมท่ีเหลือ เวนจิต และจิตตสังขาร ไมใชจิต 
 และไมใชจิตตสังขาร. 
                        ปทโสธนมูลจักกวาร 
      [๑๐๓๒] กาย ช่ือวากายสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร คือวจีสังขารหรอื? 
      วจีสังขาร เปนสังขารดวย เปนวจีสังขารดวย สงัขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 
 วจีสังขาร. 
      กาย ช่ือวากายสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? 
      จิตตสังขาร เปนสังขารดวย เปนจิตตสังขารดวย สังขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 



 จิตตสังขาร. 
      วจี ช่ือวาวจสีังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร ช่ือวากายสังขารหรอื? 
      กายสังขาร เปนสังขารดวย เปนกายสังขารดวย สังขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 
 กายสังขาร. 
      วจี ช่ือวาวจสีังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? 
      จิตตสังขาร เปนสังขารดวย เปนจติตสังขารดวย สังขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 
 จิตตสังขาร. 
      จิต ช่ือวาจิตตสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร คือกายสังขารหรือ? 
      กายสังขาร เปนสังขารดวย เปนกายสังขารดวย สังขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 
 กายสังขาร. 
      จิต ช่ือวาจิตตสังขารหรือ? 
      หามิได. 
      สังขาร คือวจสีังขารหรอื? 
      วจีสังขาร เปนสังขารดวย เปนวจีสังขารดวย สังขารท่ีเหลือ เปนแตสังขาร ไมใช 
 วจีสังขาร. 
      [๑๐๓๓] ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ? 
      กายสังขาร ไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนกายและกายสังขาร 
 ไมใชกายและไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขารหรือ? 
      ถกูแลว 
      ไมใชกาย ไมใชกายสังขารหรือ? 
      กายสังขารไมใชกาย เปนแตกายสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนกายและกายสังขาร ไมใช 
 กาย และไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ? 
      วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมท่ีเหลือ เวนวจแีละวจีสังขาร ไมใชวจี 
 และไมใชวจีสังขาร. 



      ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชวจี ไมใชวจีสังขารหรือ 
      วจีสังขาร ไมใชวจี เปนแตวจีสังขาร ธรรมท่ีเหลือ เวนวจีและวจีสังขาร ไมใชวจี 
 และไมใชวจีสังขาร 
      ไมใชสังขาร ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขารหรือ? 
      จติตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนจิตและจิตตสังขาร 
 ไมใชจิต และไมใชจิตตสังขาร. 
      ไมใชสังขาร ไมใชกายสังขารหรือ? 
      ถูกแลว. 
      ไมใชจิต ไมใชจิตตสังขาร หรือ? 
      จิตตสังขาร ไมใชจิต เปนแตจิตตสังขาร ธรรมท่ีเหลอื เวนจิตและจิตตสังขาร 
 ไมใชจิตและไมใชจิตตสังขาร. 
      ไมใชสังขาร ไมใชวจีสังขาร หรือ? 
      ถูกแลว. 
                         สุทธสังขารวาร 
      [๑๐๓๔] กายสังขาร คือวจสีังขาร 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 สังขารท่ีเหลือ เวนกายสังขารและ 
 วจีสังขาร ไมใชกายสังขาร และไมใชวจีสังขาร. 
      ไมใชวจีสังขาร ไมใชกายสังขาร หรือ? 



      กายสังขาร ไมใชวจีสังขาร เปนแตกายสังขาร สังขารท่ีเหลือ เวนวจีสังขาร และ 
 กายสังขาร ไมใชวจีสังขารและไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชกายสังขาร ไมใชจิตตสังขาร หรือ? 
      จิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร เปนแตจิตตสังขาร สังขารท่ีเหลือ เวนกายสังขาร 
 และจิตตสังขาร ไมใชกายสังขารและไมใชจิตตสังขาร. 
      ไมใชจิตตสังขาร ไมใชกายสังขาร หรือ? 
      กายสังขาร ไมใชจิตตสังขาร เปนแตกายสังขาร สังขารท่ีเหลือ เวนจิตตสังขารและ 
 กายสังขาร ไมใชจิตตสังขารและไมใชกายสังขาร. 
      ไมใชวจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร หรือ? 
      จิตตสังขาร ไมใชวจีสังขาร เปนแตจิตตสังขาร สังขารท่ีเหลือ เวนวจีสังขารและ 
 จิตตสังขาร ไมใชวจีสังขารและไมใชจิตตสังขาร 
      ไมใชจิตตสังขาร ไมใชวจีสังขาร หรือ? 
      วจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร เปนแตวจีสังขาร สังขารท่ีเหลือ เวนจิตตสังขารและ 
 วจีสังขาร ไมใชจิตตสังขาร และไมใชวจีสังขาร. 
                         นิทเทสวาร จบ. 
                         ปณณัตติวาร จบ. 
                          ---------- 
                           ปวัตติวาร 
                           อุปปาทวาร 
      [๑๐๓๖] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      เวนวิตกและวิจารเสียแลว กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขารยอมเกิดข้ึน 
 และวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในช้ันกามาวจร ท่ีเขาปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      หรือวา วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว วจีสงัขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงวิตกและวิจาร แตกายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดข้ึน 
 และกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ซึ่งเกิดในช้ันกามาวจร ท่ีเขาปฐมฌาน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๓๗] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 



      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารยอมเกดิข้ึน 
 และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๓๘] วจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวนวิตกและวิจารเสียแลว จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารยอมเกดิข้ึน และวจีสังขาร 
 ก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวจิาร. 
      [๑๐๓๙] กายสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมิใด วจีสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึน 
 ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในปฐมฌาน 
 (ซึ่งเกิดข้ึนแลว) ในกามาวจรภมูิ. 
      หรือวา วจสีังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด กายสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น. 
      วจีสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรปูาวจรภูมิ แตกายสังขารยอม 
 เกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือใน 
 ปฐมฌาน (ซึ่งเกิดข้ึนแลว) ในกามาวจรภูมิ. 
      [๑๐๔๐] กายสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมิใด จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      จิตสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แต 
 กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกดิข้ึน และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึน 
 ในภูมินั้น คือปฐมฌาน ในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในกามาวจรภูมิ. 
      [๑๐๔๑] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด จิตตสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมิใด วจีสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต 
 วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมเกดิข้ึน 
 ในภูมินั้น คือในปฐมฌาน (ซึ่งเกิดข้ึนแลว) ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมูิ. 
      [๑๐๔๒] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด ฯลฯ. 
      คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน. 
      [๑๐๔๓] กายสังขารยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 



 อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขาร 
 ยอมไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงอวิตักกอวจิารจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      เวนวิตกและวิจารเสียแลว วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม วจีสังขารยอมไม 
 เกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงอวิตักกอวจิารจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แกผูท่ีเขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      [๑๐๔๔] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต แตจิตตสังขารยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขารยอมไม 
 เกิดข้ึน และจิตตสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต แกผูท่ี 
 เขานิโรธ แกอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๔๕] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      เวนวิตกและวิจารเสียแลว วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอปุปาทขณะ 
 แหงจิต แตจิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน และ 
 จิตตสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต แกผูท่ีเขานิโรธ แก 
 อสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๔๖] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขาร 
 ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 คือจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา วจสีังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตกายสังขารยอมไม 
 เกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมไมเกดิข้ึนในภูมินั้น คือ 
 ในจตุตถฌาน ในอสัญญสัตตภูมิ. 
      [๑๐๔๗] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนใน 



 ภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในจตุตถฌาน ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูม ิ
 แตจิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็ยอมไม 
 เกิดข้ึนในภูมินั้น คือในอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๔๘] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น 
 หรือ? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น คือในทุติยฌาน ในตติยฌาน ในจตุตถฌาน แต 
 จิตตสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็ยอมไม 
 เกิดข้ึนในภูมินั้น คือในอสัญญสัตตภูมิ. 
      หรือวา จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๔๙] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      เวนลมอัสสาสะปสสาสะเสียแลว กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นท้ังหมด คือ 
 ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอวิตักกอวิจารจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ แก 
 อสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ. 
      คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส ยตฺถ ก็ดี พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน ขอวา "นิโรธ- 
 *สมาปนฺนานํ" ยอมไมไดในคําวา "ยสฺส ยตฺถ" 
      [๑๐๕๐] กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวนัน้หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถกูแลว. 
      กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด ฯลฯ. 



      ถูกแลว. 
      [๑๐๕๑] กายสังขารเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      แมคําวา ยตฺถ ในภูมิใด เปนเชนเดียวกันทุกบท. 
      [๑๐๕๒] กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต 
 วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารเกิดข้ึนแลว และวจีสังขารก็ 
 เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ. 
      หรือวา วจสีังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน 
 อรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม วจีสังขารเกิดข้ึนแลว 
 และกายสังขารก็เกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ. 
      [๑๐๕๓] กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน 
 รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 จิตตสังขารเกิดข้ึนแลว และกายสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน 
 ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ. 
      [๑๐๕๔] วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน 
 จตุตถฌาน ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู แตวจีสังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารเกิดข้ึนแลว และวจีสังขารก็เกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน 
 อรูปาวจรภูมิ นอกนี้. 
      [๑๐๕๕] กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา วจสีังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ไมมี. 
      กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ไมมี. 
      วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ไมมี. 
      [๑๐๕๖] กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๕๗] กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน 
 อรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารไมเกิดข้ึน 
 แลว และวจีสังขารก็ไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในช้ัน 
 สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต 
 กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารไมเกดิข้ึนแลว และ 
 กายสังขารก็ไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส 
 ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๐๕๘] กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน 
 รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตจิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 กายสังขารไมเกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็ไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูกําลัง 
 เขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๕๙] วจสีังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลว 



 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน 
 จตุตถฌาน ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู แตจิตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็ไมเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูกําลังเขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๖๐] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูเกดิในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึน ใน 
 ลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรปูาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 วจีสังขารจักเกิดข้ึน และกายสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตว นอกนี้. 
      [๑๐๖๑] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึน 
 ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรปูาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม 
 จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และกายสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตว นอกนี้. 
      [๑๐๖๒] วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมวิจาร เกิดข้ึน 
 ในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และ 
 วจีสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตว นอกนี้. 
      [๑๐๖๓] กายสังขารจักเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๖๔] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต 
 วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักเกิดข้ึน และวจีสังขารก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ. 



      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น คือผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิต 
 เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด และสัตวผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกดิในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขาร 
 จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกดิข้ึน และกายสังขารก็จักเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 
      [๑๐๖๕] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมี 
 ปจฉิมจิต เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูม ิ
 แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และกายสังขาร 
 ก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ นอกนี้. 
      [๑๐๖๖] วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตวจีสังขารจัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึนและวจีสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน 
 อรูปาวจรภูมิ นอกนี้. 
      [๑๐๖๗] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ใน 
 ลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรปูาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตวจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม 
 กายสังขารจักไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 ปจฉิมจิต ผูท่ีจักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตก ไมมีวจิาร เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 



      ถูกแลว. 
      [๑๐๖๘] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน 
 ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรปูาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยปจฉิมจิต. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๖๙] วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวจิาร เกิดข้ึนใน 
 ลําดับแหงจิตใด แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารก็จักไมเกิดข้ึนและ 
 จิตตสังขารก็จักไมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๗๐] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๗๑] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิต 
 เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรปูาวจรภูมิ แตวจีสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวิจาร 
 เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาถึงจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภมูิใด กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แต 
 กายสังขารจักไมเกิดข้ึนสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดข้ึน และกายสังขารก็ 
 จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูมีปจฉิมจิต อันไม 
 มีวิตก ไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๐๗๒] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรอื? 



      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิต 
 เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรปูาวจรภูมิ แต 
 จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึนและจิตตสังขารก็จัก 
 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา  จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด กายสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๗๓] วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรอื? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมี 
 วิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตจิตตสังขารจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม วจสีังขารจักไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็จักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๗๔] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๗๕] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และกายสังขารก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๗๖] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิตในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวและวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร. 
      [๑๐๗๗] กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๗๘] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม 
 กายสังขารยอมเกิดข้ึน และจีวรสังขารก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      หรือวา วจสีังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดใน 
 กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขาร 
 ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และกายสังขารก็ยอม 
 เกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๗๙] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกดิข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๘๐] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสตัวใดในภูมิใด จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแก 



 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม 
 จิตตสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ใน 
 อุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร. 
      [๑๐๘๑] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา วจสีังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๐๘๒] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๐๘๓] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารไมเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น. 
      ไมมี. 
      [๑๐๘๔] กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๘๕] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิ
 ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลม- 
 *อัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกดิในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขารไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกดิข้ึน และวจีสังขารก็ไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 ของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๐๘๖] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึน 



 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๘๗] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึน 
 แลวแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูม ิ
 นั้นก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภูม ิ
 นั้น ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๘๘] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว 
      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น. 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
 จิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารจักเกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๘๙] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      ถูกแลว 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
 จิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๙๐] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรือ? 
      วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิตท่ีมีวิตกและวิจาร แต 
 จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารยอมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึน 



 แกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวนั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหง 
 จิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 วิตกและวิจาร. 
      [๑๐๙๑] กายสังขารยอมเกดิข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๙๒] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 กายสังขารยอมเกิดข้ึนและวจีสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิ
 ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลาน้ันนัน่แหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภมูิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารยอมเกดิข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจกัเกิดข้ึน และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงลม 
 อัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๙๓] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภมูินั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารยอมเกิดข้ึนและกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ. 
      [๑๐๙๔] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ท่ีมีวิตก 
 และมีวิจาร แตจิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม วจสีังขารยอมเกิดข้ึน 



 และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น นอกนี ้ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตวจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 
 จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และวจีสังขารก็ยอมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง 
 วิตกและวิจาร. 
      [๑๐๙๕] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขารยอมไมเกดิข้ึน และวจีสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับ 
 แหงจิตใด. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๙๖] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขารยอมไมเกดิข้ึน และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๐๙๗] วจสีังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนและจิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อนัมีวิตกและวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น. 
      จิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกมีวจิาร 
 แตวจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนและวจีสังขารก็ยอม 



 ไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร. 
      [๑๐๙๘] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๐๙๙] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิ
 ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลาน้ันนัน่แหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเกิดในรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภูม ิแตวจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และวจีสังขารก็จกัไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต ผูท่ีจักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวจิาร 
 เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอสัสาสะปสสาสะ 
 ของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกดิข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตกายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม 
 วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนและกายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยปจฉิมจิต ผูท่ีจักมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขา 
 ทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๑๐๐] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน และจิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๐๑] วจสีังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมดในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น 



 ก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนและจิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติก 
 และไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารยอมไมเกดิข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันมี 
 วิตกและมีวิจาร แตวจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักไม 
 เกิดข้ึนและวจีสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมี 
 วิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๑๐๒] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต ผูท่ีจักมี 
 ปจฉิมจิตอันไมมีวิตกและไมมีวจิาร เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลว วจีสังขารก็จักเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน นอกนี้. 
      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๐๓] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต แต 
 จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็จัก 
 เกิดข้ึนแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๐๔] วจสีังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้นหรอื? 
      วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต แตจิตต- 
 *สังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึน 
 แกสัตวท้ังหลาย นอกนี้. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ฯลฯ. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๐๕] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๑๐๖] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
 ในกามาวจรภมูิ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตวจีสังขารจักเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม 



 กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลว และวจีสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 
      หรือวา วจสีังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้นในภูมินั้น. 
      วจีสังขารจกัเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต 
 กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักเกดิข้ึน และกายสังขาร 
 ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ. 
      [๑๑๐๗] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
 ในกามาวจรภมูิ แตจิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารเคยเกิดข้ึน 
 แลว และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ แตกายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจัก 
 เกิดข้ึน และกายสังขารก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน 
 ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม.ิ 
      [๑๑๐๘] วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต 
 ในภูมิมีวิตกมีวิจาร แตจิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารเคย 
 เกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็จักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้น ในภูมิมีวิตกมีวิจาร นอกนี้. 
      หรือวา จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ในภูมิไมมีวิตกไมมีวิจาร แต 
 วจีสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารจักเกิดข้ึน และวจีสังขาร 
 ก็เคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ในภูมิมีวิตกมีวิจาร 
      [๑๑๐๙] กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 



      [๑๑๑๐] กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแก 
 สัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๑๑๑๑] วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น. 
      เคยเกิดข้ึนแลว. 
      [๑๑๑๒] กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๑๑๓] กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจร- 
 *ภูมิ แตวจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 และวจีสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมูิ ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติก 
 ไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา วจสีังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรอื? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต 
 ในกามาวจรภมูิ ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตกายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันใน 
 ภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนและกายสังขารก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 คือในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตอันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกวิจาร เกิดข้ึน 
 ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว. 
      [๑๑๑๔] กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน 
 รูปาวจรภูมิ อรปูาวจรภูมิ แตจติตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภมูินั้นก็หาไม กายสังขาร 
 ไมเคยเกิดข้ึนแลว และจิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยปจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผูเปนอสญัญสัตว. 



      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด กายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต 
 ในกามาวจรภมูิ แตกายสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขาร 
 จักไมเกิดข้ึน และกายสังขารก็ไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยปจฉิมจิต ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ผูเปนอสญัญสัตว. 
      [๑๑๑๕] วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใดในภูมิใด จิตตสังขารจักไม 
 เกิดข้ึนแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ? 
      วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ในภูมิท่ีไมมีวิตกไมมีวิจาร 
 แตจิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลว และ 
 จิตตสังขารก็จักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต ใน 
 ภูมิอันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว. 
      หรือวา จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใดในภูมิใด วจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลว 
 แกสัตวนั้นในภูมินั้น. 
      จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวย 
 ปจฉิมจิต ในภูมิท่ีมีวิตกและมีวิจาร แตวจีสังขารไมเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม จิตตสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต 
 ในภูมิท่ีไมมีวิตก ไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว. 
                         อุปาทวาร จบ. 
                           นิโรธวาร 
      [๑๑๑๖] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เวนวิตกและวิจาร 
 ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ยอมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเขา 
 ปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภมูิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และ 
 วจีสังขารก็ยอมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงวิตกวิจาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอม 
 ดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวนั้น ผูเขาปฐมฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และกายสังขารก็ยอม 
 ดับไป. 
      [๑๑๑๗] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอม 
 ดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๑๘] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ยอมดับไป แต 
 วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน 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? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงวิตกและวจิาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ 
 ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิตท่ีไมมีวิตกไมมีวจิาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขา 
 นิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เวนวิตกและวิจาร 
 ยอมไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เวนลมอัสสาสะ- 
 *ปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๑๒๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอม 
 ไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับ 
 ไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมไมดบัไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ใน 



 อุปปาทขณะแหงจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดบัไป และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๒๓] วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      วจสีังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจารยอมไมดับไป แตจิตต 
 สังขารของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตวยอมไมดบัไป และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๒๔] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๒๕] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เวนลม 
 อัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม 
 กายสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้นท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต อัน 
 ไมมีวิตกและไมมีวิจาร เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ 
 วจีสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด 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 วจสีังขารของสัตวใด ฯลฯ. 
      การถามท่ีเปนอดีต ในอุปปาทวารตลอดถึงคําวา ยสฺส (ของสัตวใด) ก็ดี คําวา ยสฺส 
 ยตฺถ (ของสัตวใดในภูมิใด) ก็ดี อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลว ฉันใด แม 
 ในนิโรธวาร กพ็ึงจําแนก ฉันนั้น ไมมีการทําตางๆ กัน. 
      [๑๑๒๗] กายสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักดับไป? 



      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ในอรูปาวจรภมูิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน ซึ่งกําลังจุติอยู จกัดับ 
 ไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ 
 จักดับไป และกายสังขารก็จักดับไป. 
      [๑๑๒๘] กายสังขารของสัตวใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดบัไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักดับไป. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 อรูปาวจรภูมิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู 
 จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวท้ังหลาย นอกนี ้
 จักดับไป และกายสังขารก็จักดับไป. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตก ไมมีวิจาร 
 ของสัตวซึ่งมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกวิจารเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด จักดับไป แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวท้ังหลาย นอกนี้ จกัดับไป และ 
 วจีสังขารก็จักดับไป. 
      [๑๑๒๙] วจีสังขารของสัตวใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป. 
      [๑๑๓๐] กายสังขารในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๓๑] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักดับไป แต 
 วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ จักดับไป และวจีสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไป. 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ซึ่งจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูม ิ
 ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป 



 และกายสังขารก็จักดับไป. 
      [๑๑๓๒] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น จักดับไป. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 จักดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จกัดับไป และกายสังขารก็จักดบัไป. 
      [๑๑๓๓] วจีสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้นในภูมินั้น 
 จักดับไป. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อนัไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน 
 ตติยฌาน จตุตถฌาน จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิผูเกิดในรูปาวจรภูม ิ
 ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักดบัไป. 
      [๑๑๓๔] กายสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม 
 ดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด 
 กามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ในอรูปาวจรภมูิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จกัปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไม 
 ดับไปแตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติก 
 และไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด จักไม 
 ดับไป และวจีสังขารก็ จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๓๕] กายสังขารของสัตวใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จกัไม 
 ดับไปหรือ? 



      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ในอรูปาวจรภมูิ และผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจกัปรินิพพาน ท่ีกําลังจุติอยู จักไม 
 ดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น จกัไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๓๖] วจสีังขารของสัตวใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไม 
 ดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูท่ี 
 จักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไป แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
 จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป. 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๓๗] กายสังขารในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๓๘] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกดิ 
 ในอรูปาวจรภมูิ จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและวิจาร ผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจารเกิดข้ึน 
 ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และวจีสังขาร ก็จักไม 
 ดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แต 
 กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น 
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อนัมีวิตกและวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตก 
 ไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิตอันไมมีวิตกไมมีวจิาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็จักไมดับไป. 
      [๑๑๓๙] กายสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 



      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน 
 ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน 
 อสัญญสัตว จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๔๐] วจสีังขารของสัตวใดในภูมิใด จักไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกไมมี 
 วิจาร ผูท่ีจักมปีจฉิมจิต อันไมมีวิตกไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน 
 ตติยฌาน จตุตถฌาน จักไมดบัไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไป 
 ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว 
 จักไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๔๑] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไปแลว 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๔๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอม 
 ดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารของ 
 สัตวเหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะ- 



 *ปสสาสะ เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๔๓] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต 
 เวนวิตกและวจิาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เคยดับไปแลว 
 และวจีสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๔๔] กายสังขารในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ? 
      [๑๑๔๕] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลม 
 อัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม 
 กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ 
 สัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ เคยดับไปแลว แตกายสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขา 
 ปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภมูิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ เคยดับไปแลว และ 
 กายสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๑๔๖] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ- 
 *แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ เคยดับไปแลว แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๔๗] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 



 ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตในภังคขณะ- 
 *แหงจิต เวนวติกและวิจาร เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ยอมดับไป 
 ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร เคยดับไปแลว 
 และวจีสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๔๘] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ไมเคย 
 ดับไปแลวหรือ? 
      เคยดับไปแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอม 
 ไมดับไป? 
      ไมมี. 
      [๑๑๔๙] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ไมเคย 
 ดับไปแลวหรือ? 
      เคยดับไปแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของสัตวนั้น ยอม 
 ไมดับไป? 
      ไมมี. 
      [๑๑๕๐] วจสีังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น ไมเคย 
 ดับไปแลวหรือ? 
      เคยดับไปแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไป? 
      ไมมี. 
      [๑๑๕๑] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๕๒] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของ 
 สัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ ยอมไมดบัไป แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นไมเคยดับไปแลวก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต 



 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลาน้ันนัน่แหละ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส 
 ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของ 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลม 
 อัสสาสะปสสาสะ ไมเคยดับไปแลว แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม 
 วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหงลม 
 อัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในช้ันสุทธาวาส ในเม่ือทุติยจิตเปนไปอยู ผูเปนอสัญญสัตว ไมเคย 
 ดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๑๕๓] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของ 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ- 
 *แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปน 
 อสัญญสัตว ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กายสังขารของ 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๕๔] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกวจิาร 
 ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม วจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาถึงช้ันสุทธาวาส ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ 
 จิตตสังขารก็ไมเคยดับไปแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว วจีสงัขารของ 
 สัตวนั้น ยอมไมดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๕๕] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จกัดับ 
 ไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดบัไป แตกายสังขารของสัตว 



 เหลาน้ันยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 จักดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๕๖] กายสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดบั 
 ไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงลม 
 อัสสาสะปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๕๗] วจีสังขารของสัตวใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดบั 
 ไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ยอมดับไป 
 แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ ใน 
 ภังคขณะแหงวิตกและวิจาร ยอมดับไป และจิตตสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต 
 เวนวิตกและวจิาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร จักดับไป และ 
 วจีสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๕๘] กายสังขารในภมูิใด ยอมดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๕๙] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมดับไป และวจีสังขารก็จักดบัไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น ยอมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะ 
 แหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของสัตวเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ผูเกิดในกามาวจรภมูิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดใน 
 กามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป  และกายสังขาร ก็ยอมดับไป. 



      [๑๑๖๐] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ- 
 *แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ยอมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 จักดับไป กายสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๖๑] วจีสังขารของสัตวใด  ในภูมิใด ยอมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวติกและมีวิจาร 
 ยอมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตว 
 เหลาน้ัน ในภูมินั้น นอกนี้ ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร ยอมดับไป และจิตตสังขาร 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น ยอมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะ- 
 *แหงจิต เวนวติกและวิจาร จักดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ยอมดับไป 
 ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงวิตกวิจาร จักดับไป และ 
 วจีสังขารก็ยอมดับไป. 
      [๑๑๖๒] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม 
 ดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติก 
 ไมมีวิจารเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ยอมไมดับไปและวจีสงัขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๖๓] กายสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จกัไม 
 ดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน 



 ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตว 
 เหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ยอมไม 
 ดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๖๔] วจีสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไมดับ 
 ไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน 
 วิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ 
 ไมมีวิจารยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร จักไม 
 ดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร จักไมดบัไป และวจีสังขารก็ยอมไมดบัไป. 
      [๑๑๖๕] กายสังขารในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ. 
      [๑๑๖๖] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ของ 
 สัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ ยอมไมดบัไป แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติกและไมมีวิจาร 
 ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน 
 ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ 
 สัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป  และวจีสังขารก็จัก 
 ไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ยอมไมดับไป 
 ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติก 



 และไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๑๖๗] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตว 
 นั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไป 
 ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว 
 ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๖๘] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหง 
 จิต เวนวิตกและวิจาร ยอมไมดับไป แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไป 
 ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมี 
 วิจาร ผูเปนอสญัญสัตว ยอมไมดับไป และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ยอมไมดับไป? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
 จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม จิตตสังขารของ 
 สัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวติกและไมมีวิจาร ผูเปนอสัญญสัตว 
 จักไมดับไป และวจีสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      [๑๑๖๙] กายสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น จกัดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูม ี
 ความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ 
 ไมมีวิจารเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ันจักดับไป 
 ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน นอกนี้ เคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จกัดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว 
      [๑๑๗๐] กายสังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น จกั 
 ดับไปหรือ? 



      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต เคยดับไปแลว แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ันจักดับไปก็หาไม กายสังขารของสัตวท้ังหลาย นอกนี้ เคยดับไปแลว และ 
 จิตตสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๗๑] กายสังขารในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ. 
      [๑๑๗๒] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในกามาวจรภูม ิ
 ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน เคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไป 
 ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี ้
 เคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้นในภูมิ 
 นั้น เคยดับไปแลว? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรปูาวจรภูม ิ
 จักดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม วจีสังขารของ 
 สัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ จักดับไป และกายสังขารก็เคย 
 ดับไปแลว. 
      [๑๑๗๓] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในกามาวจรภูม ิ
 เคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารของ 
 สัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี ้
 เคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลว? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดใน 
 อรูปาวจรภูมิ จกัดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม 
 จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิ
 จักดับไป และกายสังขารก็เคยดับไปแลว. 
      [๑๑๗๔] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ในภูมิอันมีวิตกและ 
 มีวิจาร เคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม วจีสังขาร 



 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภูมิอันมวีิตกและมีวิจาร นอกน้ี เคยดับไปแลว และจิตตสังขาร 
 ก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น เคยดับไปแลว? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภูมิอันไมวิตกและไมมีวิจาร จกัดับไป แต 
 วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ในภูมิอันมีวิตกและมีวิจาร จักดับไป และวจีสังขารก็เคยดับไปแลว. 
      [๑๑๗๕] กายสังขารของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว วจีสังขารของสัตวนั้น จักไม 
 ดับไปหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด 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? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูม ิ
 ไมเคยดับไปแลว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงจิต อัน 
 มีวิตกและมีวิจาร สัตวผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมี 
 ปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปน 
 อสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และวจีสังขารก็จักไมดับไป. 



      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต 
 ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ไมเคยดับ 
 ไปแลวก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูม ิ
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อนัมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต อันไมมี 
 วิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิตอันไมมีวติกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขา 
 จตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ไมเคยดับไป. 
      [๑๑๘๐] กายสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของ 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิด 
 ในอรูปาวจรภมูิ ไมเคยดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไป 
 ก็หาไม กายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในรูปาวจรภมูิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในกามาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต จักไมดับไป แตกายสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ไมเคยดับไปแลว. 
      [๑๑๘๑] วจีสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว จิตตสังขารของ 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ไมเคย 
 ดับไปแลว แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารของสัตว 
 เหลาน้ัน ในภูมินั้น คือ ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน 
 อสัญญสัตวไมเคยดับไปแลว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว. 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภูมิอันมวีิตกและมีวิจาร ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต จักไมดับไป แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม 
 จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภูมิอันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และวจีสังขารก็ไมเคยดับไปแลว. 
                         นิโรธวาร จบ. 
                         อุปปาทนิโรธวาร 



      [๑๑๘๒] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมดับไป 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นยอมดับไปหรอื? 
      หามิได. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นยอมดับไปหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมดับไป วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      หามิได. 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด วจีสังขารในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมนิั้น คือ ในทุติยฌาน ในตติยฌาน แตวจีสังขารในภูมินั้น 
 ยอมดับไป ก็หาไม ฯลฯ คําวา ยตฺถ นอกจากน้ี เปนเชนเดียวกัน. 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ คําวา ยสฺส ก็ดี คําวา ยสฺส 
 ยตฺถ ก็ดี เปนเชนเดียวกัน. 
      [๑๑๘๓] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงวิตกและวิจาร แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกดิข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาท- 
 *ขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ 
 ผูเปนอสัญญสัตว และวจีสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใดยอมไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป แต 
 กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันกห็าไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหง 
 จิตเวนลมอัสสาสะปสสาสะ ในภังคขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธและผูเปน 
 อสัญญสัตว ยอมไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๑๘๔] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไม 
 ดับไปหรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ยอมไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิตเวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็ยอมไมดบัไป. 



      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ยอมไมดับไป 
 แตกายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาท 
 ขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และ 
 กายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๑๘๕] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ยอมไมดับ 
 ไปหรือ? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ันยอมไมดับไปก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็ยอมไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ยอมไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารยอมไมดบัไป แต 
 วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และวจีสังขารก็ยอม 
 ไมเกิดข้ึน. 
      [๑๑๘๖] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๑๘๗] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ. 
 ขอวา ยสฺส (แกสัตวใด) ก็ดี ขอวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใด ในภูมิใด) ก็ดี เปน 
 เชนเดียวกัน. 
      บทวา นิโรธสมาปนฺนานํ ยอมไมไดในขอวา ยสฺส ยตฺถ (ของสัตวใด ในภูมิใด). 
      [๑๑๘๘] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      คําถามท่ีเปนอดีต ในอุปปาทวาร ก็ดี ในนิโรธวาร ก็ดี ในอุปปาทนิโรธวาร ก็ดี 
 พึงใหพิสดารเชนเดียวกัน. 
      [๑๑๘๙] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิด 
 ในกามาวจรภมูิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวกิสัตว ในรูปาวจรภูม ิ
 ในอรูปาวจรภมูิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติอยูจักดับไป 
 แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารของสัตวท้ังหลาย นอกนี้ จักดับไป 



 และกายสังขารก็จักเกิดข้ึน. 
      [๑๑๙๐] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว 
 ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมูิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพาน ท่ีกําลังจุติ 
 อยูจักดับไป แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวท้ังหลาย 
 นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักเกิดข้ึน. 
      [๑๑๙๑] วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารจักเกดิข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวท่ีจักมีปจฉิมจิต 
 อันไมมีวิตกและไมมีวิจารเกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด จักดับไป แตวจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวท้ังหลาย นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักเกิดข้ึน. 
      [๑๑๙๒] กายสังขารจักเกิดข้ึน ในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๑๙๓] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ และวจีสงัขารก็จักดับไป? 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมนิั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง- 
 *ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภมูิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเกิดในอรูปาวจรภูม ิ
 จักดับไป แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน เกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และกายสังขารก็จักเกิดข้ึน. 
      [๑๑๙๔] กายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดใน 



 รูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ จักดับไป แตกายสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น 
 ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
 ผูเกิดในกามาวจรภูมิ นอกนี้ จกัดับไป และกายสังขารก็จักเกดิข้ึน. 
      [๑๑๙๕] วจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารจักเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวท่ีจักมี 
 ปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน 
 จตุตถฌาน จักดับไป แตวจีสังขารจักเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ผูเกิดในรูปาวจรภูม ิ
 ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ นอกนี้ จักดับไป และวจีสังขารก็จักเกดิข้ึน. 
      [๑๑๙๖] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว 
 ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมูิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพานท่ีกําลังจุติอยู 
 แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร มีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติก 
 และไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด และ 
 วจีสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๙๗] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้นจักไมดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ในอุปปาทขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูม ิท่ีจักมีปจฉิมจิต เกิดข้ึน ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนปจฉิมภวิกสัตว 
 ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภมูิ ผูเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรนิิพพานท่ีกําลังจุติอยู 
 แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันจักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๙๘] วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักไมดับไป 



 หรือ? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและ 
 ไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๑๙๙] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๒๐๐] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูม ิใน 
 อุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเกิด 
 ในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสงัขารของสัตวเหลาน้ันในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและ 
 มีวิจาร ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิต 
 อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว 
 และวจีสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดบัไป กายสังขารจักไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จักไมดับไป แต 
 กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น 
 ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อนัมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต อันไมมี 
 วิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด 
 ผูเขาจตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็จักไมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๐๑] กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเกิดในกามาวจรภูม ิใน 
 อุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ท่ีจักมีปจฉิมจิตเกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด 
 ผูเขาจตุตถฌาน ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ และจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น ในภังคขณะ 
 แหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๐๒] วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 



 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      วจีสังขารจกัไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต อันไมมี 
 วิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด 
 ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน แตจิตตสังขารของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม 
 วจีสังขารจักไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว 
 และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด ฯลฯ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๐๓] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น เคยดับไป 
 แลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด เคยดับไปแลว กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกายสังขารยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสงัขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 เคยดับไปแลว และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 
      คําถามท่ีเปนอดีตกับปจจุบัน อนุโลม ก็ดี ปจจนียะ ก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน 
 อุปปาทวาร ฉันใด แมในอุปปาทนิโรธวาร คําถามท่ีเปนอดีตกับดวยปจจุบัน อนุโลม ก็ดี 
 ปจจนียะ ก็ดี พึงจําแนก ฉันนั้น. 
      [๑๒๐๔] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดบัไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวเหลาน้ันก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอสัสาสะปสสาสะ 
 จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๐๕] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดับ 
 ไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดข้ึน 
 แกสัตวเหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ 
 จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 



      [๑๒๐๖] วจีสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จักดบัไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 เวนวิตกและวจิาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตว 
 เหลาน้ันก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจาร จักดับไป และ 
 วจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๐๗] กายสังขารยอมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๒๐๘] กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม 
 กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภมูินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
 อุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ และวจีสังขารก็จักดบัไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูมิ ใน 
 ภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะของ 
 สัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ จกัดับไป แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้นก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามาวจรภูม ิ
 ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๐๙] กายสังขารยอมเกดิข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้นท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ จักดับไป แตกายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ใน 
 ภูมินั้นก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงลมอัสสาสะ- 
 *ปสสาสะ จักดับไป และกายสังขารก็ยอมเกดิข้ึน. 
      [๑๒๑๐] วจสีังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น ใน 
 ภูมินั้น จักดับไปหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป วจีสังขารยอมเกิดข้ึนแก 



 สัตวนั้นในภูมินั้น? 
      จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร จักดับไป แตวจีสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ก็หาไม จิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงวิตกและวิจารจักดับไป 
 และวจีสังขารก็ยอมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๑๑] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักไมดับ 
 ไปหรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต 
 เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันม ี
 วิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต 
 อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด และวจีสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๒] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จกัไมดับ 
 ไปหรือ? 
      กายสังขารยอมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ- 
 *แหงจิต เวนลมอัสสาสะปสสาสะ ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารของสัตว 
 เหลาน้ัน จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๓] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จกัไม 
 ดับไปหรือ? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ 
 แหงจิต เวนวิตกและวิจาร ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน 
 จักไมดับไปก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ 
 จิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตว 
 นั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๔] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนในภูมิใด ฯลฯ. 
      [๑๒๑๕] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด วจีสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 



      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาปฐมฌาน ผูเกิดในกามา- 
 *วจรภูมิ ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอัสสาสะ- 
 *ปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนัน่แหละ ผูเกิดในรูปาวจรภูมิ ผูเกิดในอรูปาวจรภูมิ แตวจีสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน 
 ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต 
 อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกดิข้ึนในลําดับแหงจิตใด 
 ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอัสสาสะปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวน 
 ลมอัสสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเขาจตุตฌาน ผูเปนอสัญญสัตว และ 
 วจีสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแก 
 สัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในอุปปาทขณะแหง 
 ลมอัสสาสะปสสาสะ จักไมดับไป แตกายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 ก็หาไม วจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและมีวิจาร 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉมิจิต อันไมมีวติกและไมมีวิจาร ผูท่ีจักมีปจฉิมจิต อันไมมีวติก 
 และไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด ผูเขาทุติยฌาน ตติยฌาน ในภังคขณะแหงลมอสัสาสะ- 
 *ปสสาสะ ในอุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะของสัตวเหลาน้ันนั่นแหละ ผูเขา 
 จตุตถฌาน ผูเปนอสัญญสัตว จักไมดับไป และกายสังขารก็ยอมไมเกิดข้ึน. 
      [๑๒๑๖] กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนลมอสัสาสะปสสาสะ แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น 
 จักไมดับไปก็หาไม กายสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง 
 ปจฉิมจิต ผูเปนอสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กายสังขารยอมไมเกิดข้ึน 
 แกสัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๗] วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวใด ในภูมิใด จิตตสังขารของสัตวนั้น 
 ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ? 
      วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันท้ังหมด ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงจิต ใน 
 อุปปาทขณะแหงจิต เวนวิตกและวิจาร แตจิตตสังขารของสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น จักไมดับไป 
 ก็หาไม วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ผูเปน 
 อสัญญสัตว และจิตตสังขารก็จักไมดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป วจีสังขารยอมไมเกิดข้ึน 



 แกสัตวนั้น ในภูมินั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๘] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแกสัตวใด วจีสังขารของสัตวนั้น จักดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อันมีวิตกและ 
 มีวิจาร ผูมีความพรอมเพรยีงดวยปจฉิมจิต อนัไมมีวิตกและไมมีวิจาร ผูท่ีจกัมีปจฉิมจิต อัน 
 ไมมีวิตกและไมมีวิจาร เกิดข้ึนในลําดับแหงจิตใด แตวจีสังขารของสัตวเหลาน้ัน จักดับไป 
 ก็หาไม กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้ และวจีสังขารก็จกัดับไป. 
      หรือวา วจสีังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๑๙] กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวใด จิตตสังขารของสัตวนั้น จกัดับไป 
 หรือ? 
      กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวเหลาน้ัน ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต แตจิตตสังขาร 
 ของสัตวเหลาน้ัน จักดับไปก็หาไม กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตวท้ังหลาย นอกนี้ และ 
 จิตตสังขารก็จักดับไป. 
      หรือวา จิตตสังขารของสัตวใด จักดับไป กายสังขารเคยเกิดข้ึนแลวแกสัตว 
 นั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      คําถามท่ีเปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลมก็ดี ปจจนียะก็ดี ทานจําแนกไวแลวใน 
 นิโรธวาร ฉันใด คําถามท่ีเปนอนาคตกับดวยอดีต อนุโลมกด็ี ปจจนียะก็ดี แมในอุปปาท- 
 *นิโรธวารผูมปีญญาพึงจําแนก ฉันนั้น. 
      ในนิโรธวารก็เหมือนกัน ไมมีเหตุท่ีจะทําใหตางๆ กัน. 
                       อุปปาทนิโรธวาร จบ. 
                         ปวัตติวาร จบ. 
                           ปริญญาวาร 
      [๑๒๒๐] บุคคลใดยอมกําหนดรูกายสังขาร บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวจสีังขาร 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดยอมกําหนดรูวจีสงัขาร บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกายสังขาร? 
      ถูกแลว. 
      ปริญญาวาร ทานจําแนกไวแลวในขันธยมก ฉันใด ปริญญาวารแมในสังขารยมกก็พึง 
 จําแนก ฉันนั้น. 
                         ปริญญาวาร จบ. 
                         สังขารยมก จบ. 



                           อนุสยยมก 
                            อนุสัย ๗ 
      อนุสัย ๗ คือ 
           ๑. กามราคานุสัย 
           ๒. ปฏิฆานุสัย 
           ๓. มานานุสัย 
           ๔. ทิฏฐานุสัย 
           ๕. วิจิกิจฉานุสัย 
           ๖. ภวราคานุสัย 
           ๗. อวิชชานุสัย 
      [๑๒๒๑] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ. 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในธรรมท่ีนับเนื่องในกายของตนท้ังหมด 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในธรรมท่ีนับเนื่องในกายของตนท้ังหมด. 
      ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีไหน? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในธรรมท่ีนับเนื่องในกายของตนท้ังหมด. 
                           อนุสัยวาร 
      [๑๒๒๒] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 หรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน? 
      มานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเน่ืองแกพระอนาคามี 
 นั้น ก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 หรือ? 
      กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัยจะไมนอนเนื่องอยูแก 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่งและทิฏฐานุสัยยอมนอนเนือ่งแก 
 ปุถุชน. 
      หรือวา ทิฏฐานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกจิฉานุสัย จะนอนเน่ืองแก 
 บุคคลเหลาน้ันก็หาไม กามราคานุสัยยอมนอนเนื่อง และวิจกิิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกปุถุชน. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคล 
 นั้น? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเน่ืองแกพระ- 
 *อนาคามีก็หาไม ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเน่ืองแกบุคคล ๓ จําพวก. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยจะนอนเน่ืองแกพระ 
 อนาคามี ก็หาไม อวิชชานุสัยและกามราคานุสัยก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก. 



      [๑๒๒๓] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองอยูแกพระ- 
 *อนาคามีนั้นก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนื่องและปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคล 
 ๒ จําพวกเหลาน้ัน ก็หาไม ปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกจิฉานุสัย ก็ยอมนอนเนื่องแก 
 ปุถุชน. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกพระ 
 อนาคาม ีก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก. 
      [๑๒๒๔] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคล 
 ๓ จําพวกเหลาน้ัน ก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกจิฉานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแกปุถุชน. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๒๕] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสยั ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก แตทิฏฐานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคล 
 ๓ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่อง และทิฏฐานุสัยก็ยอมนอนเนื่องแก 
 ปุถุชน. 
      [๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา- 
 *นุสัย ยอมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ันหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแก 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม อวิชชานุสัยยอมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานสุัย ก็ยอมนอนเนื่อง 
 แกปุถุชน 
      [๑๒๒๗] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด มานานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน 
 เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม มานานุสัยยอมนอนเนือ่งกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก. 
      กามราคานุสัยและปฏฆิานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตวิจิกจิฉานุสัย 
 จะนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ก็ยอมนอนเนือ่งแกปุถุชน. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน 
 เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคล ๓ จําพวก 
      [๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานสุัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แต 
 วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวก เหลาน้ันก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกปุถุชน. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคา 
 นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



 และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๓ จําพวก 
      [๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสยั ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จะนอนเน่ืองแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวชิชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคล 
 ๒ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม อวชิชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกปุถุชน. 
      [๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานสุัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกปุถุชน. 
      [๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสยั ยอมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก 
 แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกปุถุชน. 
      [๑๒๓๓] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งใน 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งใน 
 ท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งใน 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองอยูในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องอยูในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองอยูในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองอยูในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ 
 คือในทุกขเวทนา. 
      [๑๒๓๕] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตมานานุสัยจะนอนเน่ือง 



 ในนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตมานานุสัยจะนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      [๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม ทิฏฐานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย 



 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น. 
      ถูกแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๓๘] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องอยูในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องอยู 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องอยูในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      [๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด มานานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย 



 และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั 
 และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องในน้ันหรอื? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม อวชิชานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ 
 คือ ในทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แต 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 



 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะ 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แต 
 กามราคานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 



 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องใน 
 ท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      [๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้น ก็หาไม 
 กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ทิฏฐา- 
 *นุสัย และวิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตภวราคานุสัย กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอน 
 เนื่องในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ 



 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แต 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกจิฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      อวิชชานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้น 
 ก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้น 
 ก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ 
 ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๔๔] กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกผูเปนพระอนาคามี ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น ก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 



 กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลผูเปนปุถุชน 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในนั้นท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลผูเปนปุถุชน ใน 
 ทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 ผูเปนปุถุชนนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกผูเปนพระอนาคามี ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือบุคคล ๓ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคล ๓ จําพวกน่ันแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นในท่ีนั้น หรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ันในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือบุคคล ๒ จําพวก ใน 



 ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่ง และปฏิฆานุสัยก็ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือบุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็ 
 หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคล ๓ 
 จําพวกเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๒๔๖] มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม มานานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในเวทนา ๒. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา 



 แตมานานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย และมานานุสัยยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 มานานุสัย และภวราคานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ใน 
 ทุกขเวทนา แตมานานุสัย จะนอนเนื่องแตบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๒๔๗] ทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๒๔๘] วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ แตภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคา- 
 *นุสัยยอมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 



      ภวราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคา- 
 *นุสัย และวิจกิิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ. 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม อวิชชานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน 
 ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๒๔๙] ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก ในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ แตภวราคานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และ 
 ภวราคานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๒๕๐] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม. 



      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 
 และกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั 
 และปฏิฆานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
 แตกามราคานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ในภูมินั้น ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น คือแกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชา- 
 *นุสัยและกามราคานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๕๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด 
 ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 



 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสยั ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
 แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานาสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 และมานานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและมานานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต 
 ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต 
 กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๕๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 



 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะ 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด 
 ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัยและมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ อรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด 
 ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆา- 
 *นุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
 แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวชิชานุสัยและปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสยั มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 



 จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๕๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆา- 
 *นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั 
 จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัยยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
 แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และมานานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัยและมานานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน 



 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือแกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ันในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยจะนอนเน่ืองแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๒๕๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัยยอมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัยและมานานุสัย ยอม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย มานานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเน่ืองแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วจิิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 



 ในท่ีนั้น คือแกปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ันในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตปฏิฆานุสัยและภวราคานุสัย จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. 
                          อนุโลม จบ. 
                           อนุสัยวาร 
      [๑๒๕๕] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแก 
 พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัยยอมไมนอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่งแก 
 พระอรหันต 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      วิจิกิจฉานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก กามราคานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคล ๒ จําพวก. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัยจะไมนอนเนื่องแก 



 พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๕๖] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ันหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแก 
 พระอนาคามีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอรหันต. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วจิิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแก 
 พระอนาคามีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๕๗] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉา- 
 *นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๕๘] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ถูกแลว. ฯลฯ. 
      [๑๒๕๙] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๓ จําพวก แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๐] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ? 
      ถกูแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๑] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด 
 มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะ 
 ไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกพระอรหันต 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ทิฏฐานุสยั ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ันหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอนาคามี แตอวิชชานุสัย จะ 
 ไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสุัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ันหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลท้ัง ๒ แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัยยอมไมนอนเนื่องแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม 
 วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคา- 
 *นุสัย ฯลฯ อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลใด วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ จําพวก แตกามราคานุสัย 



 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ันก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอนาคามี แตมานานุสัย จะไมนอน 
 เนื่องแกพระอนาคามีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสยั กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ฯลฯ. 
      [๑๒๖๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล 
 นั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 นั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๖] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง และกามราคานุสัย ก็ยอม 
 ไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 



 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย 
 จะนอนเน่ืองในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ 
 ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ 
 ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๗] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 



 ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๘] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย จะไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ใน 
 ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอน 
 เนื่องในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งใน 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๖๙] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองใน 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๐] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      วิจิกิจฉานสุัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ี 



 นั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๑] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตอวชิชานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด มานานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แต 
 ปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในอริยาปนนธรรม. 
      หรือวา วิจกิิจฉานสุัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 



 แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา แต 
 ปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม 
 ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนี้ คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา 
 แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องใน 
 ท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย  ยอมไมนอนเนื่องใน 
 คือ อปริยาปนนธรรม. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด อวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือในทุกขเวทนา 
 แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนี้ 
 คือ ในอปริยาปนนธรรม ฯลฯ. 
      [๑๒๗๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานสุัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๗] กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่ง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 



      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย 
 และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่ง และมานานุสัย ก็ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชนในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือแกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคล 
 ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 เหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วจิิกิจฉานสุัย 



 และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 เหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น 
 ก็หาไม ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และ 
 กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม 
 กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๘] ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 



 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตมานานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในอปริยาปนนธรรม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา- 
 *นุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล ๒ 
 จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วจิิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 เหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะ 



 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัยยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม. ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม 
 ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๗๙] มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในทุกขเวทนา 
 แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม 
 มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 



 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม วิจิกิจฉานุสยั 
 และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก 
 ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย 
 และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 อปริยาปนนธรรม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด มานานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๘๐] ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๒๘๑] วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน คือ แกบุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม วิจกิิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 



      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน ในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม 
 ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๓ จําพวก 
 ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม วจิิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๘๒] ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๔ จําพวก 
 ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๘๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ี 
 ใด มานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย  และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอน 



 เนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ันใน 
 ท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม มานานุสัย กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ันในท่ีนั้น คือ แกปุถุชน 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กาม 
 ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ี 
 นั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม แกบุคคล ๒ จําพวก ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน- 
 *อรูปธาตุ แตภวราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 



 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต 
 ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลา 
 นั้น ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวชิชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แก 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๘๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 ใด ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ใน 
 ท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 



 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม วจิิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัยยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัยจะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ใน 
 ท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และฆานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 นั้น ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แก 
 พระอรหันต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหันต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๘๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น. 
      วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลเหลาน้ันในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนือ่ง 
 แกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 
 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง กามราคานุสยั มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในอปริยาปนนธรรม วจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอน 
 เนื่องแกบุคคลนั้น ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม วิจกิิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกพระอรหันตในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      [๑๒๘๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลใด ในท่ีใด ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลน้ัน ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือแกปุถุชน ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยอม 
 ไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม ภวราคานุสัย 
 กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน 
 ในท่ีนั้น คือ แกบุคคล ๒ จําพวก ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคล 



 เหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไมนอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่ง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลเหลาน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม 
 ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแก 
 บุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย จะไม 
 นอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม ภวราคานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น 
 คือ แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม แกพระอรหนัต ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      [๑๒๘๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ืองแกบุคคลใด ในท่ีใด อวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนื่อง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยั และภวราคานุสัย 
 ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ แกพระอนาคามี ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย 
 จะไมนอนเนื่องแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ยอมไมนอนเนือ่งแกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น คือ 
 แกบุคคลน้ันนั่นแหละ ในอปริยาปนนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง และอวชิชานุสัย ก็ยอมไมนอนเนื่องแก 
 พระอรหันต ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา อวชิชานุสัย ยอมไมนอนเนื่องแกบุคคลใด ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย ยอมไมนอนเน่ือง 
 แกบุคคลน้ัน ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
                         อนุสัยวาร จบ. 
                           สานุสยวาร 
                            อนุโลม 
      [๑๒๘๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยปฏิฆานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 



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



 วิจิกิจฉานุสัยกห็าไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      [๑๒๙๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรอื? 
      บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉา- 
 *นุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๙๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๒๙๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย? 
      บุคคล ๓ จําพวกมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉา- 
 *นุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย 
      [๑๒๙๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๙๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคา- 
 *นุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 



      [๑๒๙๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยัหรือ? 
      บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเน่ืองดวย 
 อวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 
      [๑๒๙๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานุสยัหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มคีวามนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๒๙๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา- 
 *นุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ันมีความนอนเน่ือง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย แตจะมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยัก็หาไม 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 บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย บุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานสุัย มานานุสัย และภวราคานุสัย แตจะ 
 มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคล 
 ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย แตจะมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม ปุถุชนมคีวาม 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย. 
      [๑๒๙๙] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยมานา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ. 



 @หมายเหตุ คําวา จากท่ีใด หมายความวา เกิดจากท่ีใด จากท่ีนั้น หมายความวา เกิดจากท่ีนั้น 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ. 
      [๑๓๐๐] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 



 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา. 
      [๑๓๐๑] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และมี 
 ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ 
 มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย 
 และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ 
 มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัยจากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 



      [๑๓๐๒] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๐๓] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๐๔] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต 
 จะมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเน่ืองดวยอวิชชานุสัย 
 และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ. 
      [๑๓๐๕] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเน่ือง 
 ดวยมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 



      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเน่ือง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด มีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเน่ือง 
 ดวยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      [๑๓๐๖] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือรูปธาตุ อรูปธาตุ 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่อง 



 ดวยวิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นคือทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มคีวามนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั. 
      บุคคลผูมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น ก็หาไม บุคคลมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
 @๑. บาลีปรากฏเพียงเทาน้ี พึงแกใหบริบูรณอยางน้ีวา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 @และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 @ปฏิฆานุสัย จากนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๐๗] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจกิจิฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 



 จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และทิฏฐานุสัย. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
 @๑. บาลีปรากฏเพียงเทาน้ี พึงแกใหบริบูรณอยางน้ีวา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 @มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกาม- 
 @*ราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม" 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๐๘] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมี ๑- ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั. 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 



 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 @๑. บาลีปรากฏเพียงเทาน้ี พึงแกใหบริบูรณอยางน้ีวา "บุคคลมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 @มานานุสัย ทิฏฐานุสยั และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอน 
 @เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม" 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๐๙] บุคคลมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ รูปธาตุ อรูปธาตุ แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ 
 มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลมีความนอนเน่ือง 
 ดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๑๐] บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง 



 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเน่ืองในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล ๓ จําพวก 
 เหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความ 
 นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความนอนเนื่อง 
 ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันมีความนอนเน่ือง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ 
 อนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเน่ืองในทุกขเวทนา ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 



 และมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๑๑] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น 
 มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระ- 
 *อนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความนอน 
 เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มคีวามนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 



 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 และมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๑๒] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ันมีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
 เหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย 



 จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๑๓] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๑๔] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละมีความนอนเนื่อง ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอน 
 เนื่องดวยภวราคานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๑๕] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัยจากท่ีนั้น? 



      บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๑๖] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 พระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความ 
 นอนเนื่องในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ันมคีวามนอนเนื่องดวยมานานุสยั 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ันมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 



      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก มีความ 
 นอนเนื่อง ในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มคีวามนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
 ทุกขเวทนา บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๑๗] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละมีความนอนเนื่องดวย ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุค ๑- คลนั้นมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย. 
      บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 



 บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ันมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม 
      [๑๓๑๘] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
 @๑. บาลีปรากฏเพียงเทาน้ี พึงแกใหบริบูรณอยางน้ีวา "บุคคล ๔ จําพวก มีความนอนเนื่อง ในรูปธาตุ 
 @ในอรูปธาตุ บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย 
 @จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันมีความนอนเน่ืองดวยกามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นกห็าไม ฯลฯ? 
      [๑๓๑๙] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 



 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชน 
 มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใดมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      พระอนาคามีมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอน 
 เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลนั้นมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสยั 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก มีความนอน 
 เนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่อง 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
 บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้นก็หาไม 
 ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอน 



 เนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๒๐] บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด มีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน มีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอนาคามี มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้นมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก มีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ มีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล 
 เหลาน้ัน มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน มี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม ปุถุชนมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นมีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชน 
 นั้น มีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 มีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย กาม- 
 *ราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน มีความนอน 



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



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



 มานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๒๔] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๒๕] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานุสยั บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวย อวิชชานสุัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๒๖] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยภวราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๒๗] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยัหรือ? 
      พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอน 



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



      [๑๓๒๙] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใดไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 
      บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย แตจะไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัยก็หาไม พระอนาคามีไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แตจะไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัยก็หาไม พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ? 
      [๑๓๓๐] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๑] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกจิฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย? 
      ถูกแลว 
      [๑๓๓๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือทุกขเวทนา แตจะไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคล ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 



 แตจะมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัยจากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 



 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๓] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 จะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆา- 
 *นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 



      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริย- 
 *ปนนธรรม. 
      บุคคล ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๔] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น คือ ทุกขเวทนา แตจะไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 
 *นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความ 



 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไม 
 มีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๕] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๓๖] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๗] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต 
 จะไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 
 *นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๘] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 



 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกข- 
 *เวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกข- 
 *เวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมมีความนอน 
 เนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๓๙] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๐] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 



 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๔๑] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในอปริยาปนนธรรม ฯลฯ. 
      [๑๓๔๒] บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีใด ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในอปริยาปนนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จําพวก 



 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา- 
 *ปนนธรรม ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหนัต ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานสุัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๒ จําพวก 
 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 



 นอนเนื่องวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๓ จําพวก 
 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหนัต ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
 นอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง 



      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๔] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
 นอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้น 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานุสยั 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๒ จําพวกไมมีความนอนเนื่องดวยทุกขเวทนา บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 



 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวชิชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 



 ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๕] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 มานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอน 
 เนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหนัตไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉา- 
 *นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวก 
 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอน 
 เนื่องดวยมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคล 
 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสยั และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยมานานุสยั จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๖] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๔๗] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานุสยั จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ปุถุชน ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวจิิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 



 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอน 
 เนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๘] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๔ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล ๔ จําพวก 
 เหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๔๙] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยมานา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 



 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น พระอรหันตไมมีความนอนเน่ืองดวยมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคา- 
 *นุสัย และดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ ดวยวจิิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย 
 ปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย และดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย และดวย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี  ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย แต 
 พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมี 
 ความนอนเนื่องในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 



 ดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอน 
 เนื่องดวยภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 เหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 พระอรหันตไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และดวยปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่อง 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องดวยในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย และไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๕๐] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
 นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และ 
 ดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และดวย 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอปรยิาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี 
 ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
 นอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคล ๓ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความ 
 นอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 และดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และ 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น 



 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคล 
 นั้นไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และ 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๕๑] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น. 
      บุคคล ๒ จําพวก ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉา- 
 *นุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 และดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ บุคคลเหลาน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น  แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ อรูปธาตุ พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยวิจกิิจฉานุสัย กาม- 



 *ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยวิจิกจิฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      [๑๓๕๒] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา- 
 *นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวย 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      แกปุถุชนไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 
 *นุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตปุถุชนนั้นไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน  ไมมีความ 
 นอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลเหลาน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลเหลาน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย 
 และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในเวทนา ๒ ในกามธาตุ พระอนาคามีนั้น 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา ในอปรยิาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมี 
 ความนอนเนื่องดวยภวราคานุสัย  ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา- 
 *นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยภวราคา- 



 *นุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
     บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา- 
 *นุสัย และวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตพระ 
 อนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมมี 
 ความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๕๓] บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานา- 
 *นุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยั และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ไมมีความนอน 
 เนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      พระอนาคามี ไมมีความนอนเนื่องในทุกขเวทนา พระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย  จากท่ีนั้น 
 แตพระอนาคามีนั้น ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมมีความนอนเนื่องในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่อง 
 ดวยอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น พระอรหันต ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
     หรือวา บุคคลใด ไมมีความนอนเนื่องดวยอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ไมมีความนอนเนื่องดวยกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
                         สานุสยวาร จบ. 
                           ปชหนวาร 
                            อนุโลม 



      [๑๓๕๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัยหรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสุัยหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๓๕๕] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัยหรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยัหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสุัยหรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๓๕๖] บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย 
 หรอื? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๕๗] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๕๘] บุคคลใด ละวจิิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ละภวราคานุสัย ฯลฯ อวชิชานุสัย 
 หรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๓๕๙] บุคคลใด ละภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละอวชิชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๖๐] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัย 
 หรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๓๖๑] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน 



 ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละ 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย? 
      ยอมละมานานุสัย. 
      [๑๓๖๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสยั? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ละทิฏฐานุสัย? 
      ยอมละทิฏฐานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ยอมละกิเลสอันต้ังอยู 
 ในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ. 
      [๑๓๖๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 
      ยอมละมานานุสัย. 
      [๑๓๖๔] บุคคลใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานสุัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย? 
      ยอมละมานานุสัย และภวราคานุสัย. 
      [๑๓๖๕] บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 



      บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละมานานุสัย และละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ. 
      บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอม 
 ละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานสุัย และละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอม 
 ละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๓๖๖] บุคคลละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ  ใน 
 อรุปธาตุ  แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานสุัย และยอมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 



      บุคคลละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๓๖๗] บุคคลละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิฉานุสัย และยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      บุคคลละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละมานานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็ 
 หาไม บุคคลยอมละอวิชชานสุัย และยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๓๖๘] บุคคลละทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ยอมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๖๙] บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 



 ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๗๐] บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      [๑๓๗๑] บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกิจฉานุสยั และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสยั จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั 



 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละอวิชชานสุัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๗๒] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละ 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลยอมละวิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ยอมละมานานุสัย. 
      บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย 



 และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลละอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย 
 ละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๗๓] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จาก 
 ท่ีใด ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๗๔] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมละมานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 
      บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละ 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลละอวิชชานุสัย ปฏิฆา- 
 *นุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละกามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๗๕] บุคคลละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉา- 
 *นุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสยั และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ยอมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตยอมละปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ยอมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตยอมละ 
 กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๗๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันยอมละกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัย จากท่ีน้ัน 
 หรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น และละ 
 กามราคานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น 
      หามิได. 



      บุคคลใด ละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันยอมละอวชิชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ยอมละกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๓๗๗] บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
 ท่ี ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ละปฏิฆานุสัยจากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 ละปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้น. 
      บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      หามิได. 
     หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ยอมละกิเลสอันอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น? 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น. 
      หามิได. 
      [๑๓๗๘] บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา บุคคลท่ี ๘ นั้น ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ  ละวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ันละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 ละมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคน้ัน ละมานานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ละมานานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ละมานานุสัย และละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ละมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอริย- 
 *บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น ละมานานุสัยจากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่น 
 แหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ละ 
 อวิชชานุสัย และมานานุสัยจากท่ีนั้น. 
      [๑๓๗๙] บุคคลใด ละทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด  ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันยอมละทิฏฐานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๘๐] บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ละวิจิกิจฉา- 



 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ละภวราคานุสัยจากท่ีนั้นก็หาไม  บุคคลน้ันนั่นแหละ ละ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น และละภวราคานุสัย 
 อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสยันั้น จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๓๘๑] บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานสุัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตพระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ยอมละอวชิชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชา- 
 *นุสัย และยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๓๘๒] บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมละมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันยอมละวิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้น ยอมละกามราคานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนสุัยนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน 
 ยอมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น 
 แตบุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 



      บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละ 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๓๘๓] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น ยอมละมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น ยอมละมานานุสัย 
 อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสยันั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ละวิจิกิจฉานุสยั ในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้น 
 ยอมละปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิหานุสัย มานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ยอมละมานานุสัย. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอม 
 ละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตพระอริย- 
 *บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๘๔] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ละวิจิกิจฉานุสยั ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น ยอมละมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีนั้น ยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น แตบุคคล 
 นั้น ยอมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ  ละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลน้ัน ยอมละวิจิกิจฉานุสยั และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น ยอมละปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ี 
 เดียวกันกับอนสุัยนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ฯลฯ. 
      [๑๓๘๕] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ยอมละมานานุสัย. 
      บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 



 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานสุัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๓๘๖] บุคคลใด ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ละอวิชชานุสัยจากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมละอวิชชานุสยั และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลน้ัน ละอวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ยอมละ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
                          อนุโลม จบ. 
      [๑๓๘๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัยหรอื? 
      พระอริยบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย แตพระอริย- 
 *บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ี 
 เหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไมละ 
 มานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย. 



      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉา- 
 *นุสัยหรอื? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานสุัยก็หาไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ 
 ไมละกามราคานุสัย และไมละวจิิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และ 
 ไมละกามราคานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัย หรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมคีวามพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมละกามราคานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย. 
      [๑๓๘๘] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั 
 หรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ 
 ไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 



 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละ 
 ปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 หรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ไมละปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมคีวามพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย. 
      [๑๓๘๙] บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลน้ัน ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละมานานุสัย แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละ 
 มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละมานานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๙๐] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๓๙๑] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 



 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละ 
 อวิชชานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
      [๑๓๙๒] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๙๓] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไม 
 ละมานานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 และไมละมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละมานานุสัย และไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย 
 ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรอื? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัยกห็าไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค 
 และบุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานสุัย 
 ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย 
 ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 



      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 และไมละอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย ไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      [๑๓๙๔] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัยหรอื? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัยกห็าไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 และบุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย และมานานุสัย แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย และมานานุสัย แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ไมละอวิชชานุสัย 
 ไมละกามราคานุสยั ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 
      [๑๓๙๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัยหรอื? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละ 
 มานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 และบุคคลท่ี ๘ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ. 
      [๑๓๙๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตบุคคล 
 ท่ี ๘ นั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
 อนาคามิมรรค ไมละอวชิชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ไมละ 
 อวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 
      [๑๓๙๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสยั มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 แตบุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล 
 ท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย 
 และภวราคานุสัย. 
      [๑๓๙๘] บุคคล ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จาก 



 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละ 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 จะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ี 
 นั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และจะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 ทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละ 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวชิชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 



      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๓๙๙] บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมละภวราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละ 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๐] บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก 



 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๑] บุคคลไมละทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๐๒] บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไมละวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๓] บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 



      บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไมละอวิชชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๔] บุคคลไมละกามราคานสุัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละ 
 มานานุสัยจากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละมานานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 ไมละวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไม 
 ละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 



      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมละ 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๕] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอม 
 ไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๖] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีใด ยอมไมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 



 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๗] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะไมละปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมละกามราคานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมละภวราคานุสัย ไม 
 ละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 อปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสยั และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๘] บุคคลไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๐๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัยจากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัยจากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 



 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ไมละปฏิฆานุสัยในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมคีวามพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละมานานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคล 
 นั้น ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันจะไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมละกามราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามมิรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 



 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนน- 
 *ธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 และไมละกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละกามราคานุสัยจากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ 
 กามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 ละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 



 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย และ 
 ไมละกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๐] บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสยั 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 ละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละปฏิฆานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 



 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอม 
 ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 และไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลผูมคีวามพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ 
 ปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละปฏิฆานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 ในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละปฏิฆานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 มรรค ๒ จําพวก ยอมไมละปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 



      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละปฏิฆานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๑] บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย 
 ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 ละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมละวิจิกิจฉานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย และไมละมานานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละ 
 ภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ยอมไม 



 ละภวราคานุสัย และไมละมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละมานานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค ยอมไมละ 
 มานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๑๒] บุคคลใด ไมละทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๑๓] บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย และไมละภวราคานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอม 
 ไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสยั 



 ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานสุัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานสุัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 นั้น จะไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอมไมละอวิชชานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๔] บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวชิชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย แตบุคคลผูมคีวาม 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละภวราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค ยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว 
      [๑๔๑๕] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมละมานานุสัย 



 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละมานานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมละมานานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละมานานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 มานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละมานานุสัย และไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไม 
 ละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานสุัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย 
 และไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 



      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคล 
 นั้น ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย และไมละภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น 
 จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 



 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน ไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๖] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละกามราคานุสัย ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคล 
 ท่ี ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละวิจิกิจฉานุสัย ในท่ี 
 ท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัย ในทุกขเวทนา 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละ 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค ไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 วิจิกิจฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกิจฉานุสยั 
 ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรอื? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไม 
 ละภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละภวราคานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมละมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัย ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละภวราคานุสัย 
 ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัย ในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละไมละกามราคานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือเวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันยอม 
 ไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนน- 



 *ธรรมบุคคลน้ัน ยอมไมละอวชิชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๗] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐา- 
 *นุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค ไมละวิจิกจิฉานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
 นั้น ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน 
 จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัย ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค 
 ไมละวิจิกิจฉานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมละวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมละวิจิกิจฉานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละวิจิกจิฉานุสัย 
 ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      [๑๔๑๘] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
 ท่ี ๘ นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละภวราคานุสัยในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยอนาคามิมรรค ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิ- 



 *มรรคน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา 
 นุสัย แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันยอมไมละภวราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละ 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัต- 
 *มรรค ไมละภวราคานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค 
 นั้น ยอมไมละภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมละมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละภวราคานุสัยในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และ 
 บุคคลท่ี ๘ ยอมไมละภวราคานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจ- 
 *ฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น 
 จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในอปริยาปนน- 
 *ธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา- 
 *นุสัย และวิจกิิจฉานุสัย และไมละอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
 ท่ี ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมละอวิชชานุสัยในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยอนาคามิมรรค ไมละอวิชชานุสัยในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
 นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 



 ท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมละปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หา 
 ไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน 
 จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละกามราคานุสัยในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆา- 
 *นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๑๙] บุคคลใด ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมละกามราคานุสัยในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
 อรหัตมรรคนั้น จะไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละไมละกามราคานุสัย 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอมไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมละอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย ภวราคานุสยั และไมละอวิชชานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมละอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมละ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมละทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละไมละอวิชชานุสัย ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละ 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค ไมละในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมละ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัยในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลน้ัน ยอมไมละอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมละกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 



 นั่นแหละ ไมละอวิชชานุสัย ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมละอวิชชานุสัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
 ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมละอวิชชานสุัย ไมละกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
                         ปชหนวาร จบ. 
                           ปริญญาวาร 
                            อนุโลม 
      [๑๔๒๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูมานานุสัยหรอื? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๔๒๑] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย? 
      กําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      หามิได. 



      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๔๒๒] บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูมานานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูมานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๒๓] บุคคลใด กําหนดรูทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๒๔] บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๔๒๕] บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๒๖] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน 
 ยอมกําหนดรูมานานุสัยหรือ? 



      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน กําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      กําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกนักับอนุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย? 
      หามิได. 
      [๑๔๒๗] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน 
 ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน กําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอม 
 กําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรอืวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
      [๑๔๒๘] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัยหรอื? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 



 กิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น ฯลฯ. 
      [๑๔๒๙] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
      [๑๔๓๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดอวิชชานุสัยหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย? 
      ยอมกําหนดรูมานานุสัย และภวราคานุสัย. 
      [๑๔๓๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด กาํหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย และยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      หามิได. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๔๓๒] บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ี 
 นั้น? 
      บุคคลกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย และ 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
      บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ี 
 นั้น? 
      บุคคลกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 



 ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๔๓๓] บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรู วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย และยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๔๓๔] บุคคลกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๓๕] บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะ 
 กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๓๖] บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะ 
 กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และยอมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๔๓๗] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนด 
 รูมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูมานานุสัย กามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนด 
 รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ยอมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 



 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนด 
 รูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๔๓๘] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสยั จากท่ีใด ยอมกําหนด 
 รูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆา- 
 *นุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนด 
 รูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๔๓๙] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนด 
 รูวิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม ฯลฯ. 
      [๑๔๔๐] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น คือ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 



 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น คือในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๔๔๑] บุคคลกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะกําหนดรูปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๔๔๒] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน กําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 



 จากท่ีนั้น กําหนดรูกามราคานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๔๔๓] บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ยอมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 



      บุคคลใด กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๔๔๔] บุคคลใด ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      หามิได. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรู 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น ยอมกําหนดรูมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูมานานุสัย และกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน กําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 



 และกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๔๔๕] บุคคลใด กําหนดรูทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน กําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๔๖] บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น และกําหนด 
 รูภวราคานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ยอมกําหนดรูกิเลสอันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๔๔๗] บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกําหนด 
 รูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น. 
      [๑๔๔๘] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และ 
 ยอมกําหนดรูกามราคานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนด 
 รูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ยอม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอม 
 กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน กําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      หามิได. 
      [๑๔๔๙] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 



 และกําหนดรูมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะ 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย กําหนดรูกามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย และกําหนดรูปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกนักับอนุสัยนั้น จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลน้ัน จะกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด บุคคล 
 นั้น ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน 
 จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
      [๑๔๕๐] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย และกําหนดรูมานานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย และกําหนดรูกามราคานุสัย และมานานุสัยอันต้ังอยูในท่ีเดียวกนักับอนุสัยนั้น 



 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และทิฏฐานุสัย และกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย อันต้ังอยูในท่ีเดียวกันกับอนุสัยนั้น จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม ฯลฯ. 
      [๑๔๕๑] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน กําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ยอมกําหนดรูมานานุสัย. 
      บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสยั ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม. 
      [๑๔๕๒] บุคคลใด กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค กําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน 



 จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 มานานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม. 
                          อนุโลม จบ. 
      [๑๔๕๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมกําหนด 
 รูมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสยั บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค 
 ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย. 
      หรอืวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย. 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม  บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูกามราคานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 



 ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค 
 ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย. 
      [๑๔๕๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรู 
 มานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมกําหนด 
 รูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย หรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัยก็หาไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนด 
 รูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย แตจะ 
 ไมกาํหนดรูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนด 
 รูอวิชชานุสัยกห็าไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ 



 จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย. 
      [๑๔๕๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัยหรอื? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยกห็าไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลอื เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนด 
 รูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตั- 
 *มรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๕๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๕๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค 
 และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจกิิจฉา- 
 *นุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัยก็หาไม บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนด 
 รูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย. 
      [๑๔๕๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ไมกําหนดรูอวิชชา- 



 *นุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๕๙] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูมานานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัย แตจะไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยัหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิฉา- 
 *นุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคล 
 ท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และยอมไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอม- 
 *เพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคา 
 นุสัย และปฏิฆานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆา- 
 *นุสัย แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชา- 
 *นุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 



 *นุสัย และปฏิฆานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย. 
      [๑๔๖๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัยหรอื? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
 ๒ จาํพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และ 
 มานานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย แตจะไม 
 กําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ 
 จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสยั 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ 
 มานานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย. 
      [๑๔๖๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั และทิฏฐานุสัย? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย มานานุสัย 



 และทิฏฐานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 แตจะไมกําหนดรูมานานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 มรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ฯลฯ. 
      [๑๔๖๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัยหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย แต 
 จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยักห็าไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค 
 ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย แตจะไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และจะไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย. 
      [๑๔๖๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัยหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวชิชานุสัย บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย? 
      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียง 
 ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยก็หาไม บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย. 
      [๑๔๖๔] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 



      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกาํหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 



      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๖๕] บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคล ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 



 ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๖๖] บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น 
 คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีนั้น 
 หรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๖๗] บุคคลไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 



      ถูกแลว. ฯลฯ. 
      [๑๔๖๘] บุคคลไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมรูกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๖๙] บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตจะไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๐] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไม 
 กาํหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แต 
 จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรู 



 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย และยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสยั และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ แตจะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๑] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 



 ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นกห็าไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๒] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๗๓] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสยั ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น คือ 
 ในทุกขเวทนา แตจะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย  มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น คือ ในอปริยาปนนธรรม. 
      บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๔] บุคคลไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๕] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนด 
 รูกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 



 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และไมกําหนดรูมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 



 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรู ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย และไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๗๖] บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 



 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐา- 
 *นุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉา- 
 *นุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 



 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๗๗] บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 



 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนด 
 รูวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน- 
 *รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 มานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวชิชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดรูอวชิชา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผ็้มีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค ยอม 



 ไมกําหนดรูมานานุสัย และไมกําหนดอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใดไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๗๘] บุคคลใด ไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๔๗๙] บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม- 
 *กําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูในวิจิกิจฉานสุัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิกิจฉานุสัย และไม 
 กําหนดภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอมไม 
 กําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง? 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูในวิจกิิจฉานุสัย และไมกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวน 



 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูวิกิจฉานุสัย และ 
 ไมกําหนดรูอวชิชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และไมกําหนดรู- 
 *วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๘๐] บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปรยิาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อรหัตมรรค ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย จากท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๘๑] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 และไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไม 
 กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูในกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรู 
 มานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก 
 ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูมานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 



 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒  ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูมานานุสัย ไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสยั จากท่ีใด  บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไม 
 กําหนดดรูกามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย และไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย และกามราคานุสยั จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนัน้ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไม 



 กําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูภวราคานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกาํหนดรูในภวราคานุสัย และกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูภวราคา- 
 *นุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดกามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย และปฏิฆานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด กําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย และกามราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้ 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรปูธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพียงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๘๒] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จาก 
 ท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 



      บุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลน้ัน 
 ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ 
 จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลนน ยอมไม 
 กําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรู 
 กามราคานุสย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย ไมกําหรดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรู 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรค 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลาย 
 ท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรู 
 วิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสยั และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรู 



 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ  บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น 
 จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกาํหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีใด 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคล 
 ท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยมรรค ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย และปฏิฆานุสัย และมานานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชาชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จาก 
 ท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
 ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๘๓] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลผูมีควมพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูวจิิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน ยอมไม 
 กําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานนุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลน้ันจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรู 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจกิิจฉานุสัย ไม 
 กําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนน ยอมไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน จะไม 
 กําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ใน 
 อปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูวิจิกิจฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูวิจิกจิฉานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ในท่ีท้ังปวง ฯลฯ. 
      [๑๔๘๔] บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา- 
 *นุสัย และวิจกิิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกาํหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แต 
 บุคคท่ี ๔ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปรยิาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนด 
 รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมี 
 ความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวย 
 อนาคามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรู 
 ปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคล 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ันจะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไม 



 กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันไมกําหนดรูภวราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรยีง 
 ดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรค 
 นั้น ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั 
 จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูมานานุสัย จากท่ีนั้น 
 ก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค 
 ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นหรือ? 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 ความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอรหัตมรรคนั้น จะ 
 ไมกําหนดรูอวชิชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม 
 บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย  และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนด 
 รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ยอมไมกําหนดรูภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคล 
 ท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จาท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ไมกําหนดรูในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูรูกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอม 
 เพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนา- 
 *คามิมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรยีงดวยอนาคามิมรรคน้ัน จะไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย 
 จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ัน ยอม 
 ไมกําหนดรูอวชิชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั จากท่ีนั้น แต 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ จะไมกําหนดรูกามราคานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไม 
 กําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ัน ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 



 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจนุสัย จากท่ีนั้น 
 บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอม 
 ไมกําหนดรูอวชิชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      [๑๔๙๕] ๑- บุคคลใด ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐา- 
 *นุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย 
 จากท่ีนั้น หรือ. 
 @๑.ขอนี้ ตัวเลขในฉบับบาลีขามเปน ๑๔๙๕ ท่ีถูกเปน ๑๔๘๕ และขอตอๆไป ก็คลาดเคลื่อนไปตามๆ
กัน แต 
 @จะแกในช้ันนี้ไมได จะทําใหยุงยากแกการตรวจสอบฉบับภาษาบาลีกับภาษาไทย ฉะน้ันจึงตองคงไว
ตาม 
 @ฉบับภาษาบาลี 
      บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคล 
 ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหตัมรรคน้ัน ยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
 อรหัตมรรคนั้น จะไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรู 
 ในอปริยาปนนธรรม บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรองเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย และไมกําหนดรู 
 อวิชชานุสัย ในท่ีท้ังปวง. 
      หรือวา บุคคลใด ไมกําหนดรูอวิชชานุสัย จากท่ีใด บุคคลน้ันยอมไมกําหนดรู 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น? 
      บุคคลท่ี ๘ ไมกําหนดรูในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ บุคคลท่ี ๘ นั้น 
 ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น 
 แตบุคคลท่ี ๘ นั้น จะไมกําหนดรูทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานถุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ไมกําหนดรูในอปรยิาปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวชิชานุสัย ไมกําหนด 
 รูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสัุย และภวราคานุสัย จาก 
 ท่ีนั้น บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมกําหนดรูในทุกขเวทนา บุคคลผูมีความ 
 พรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรคนั้น ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย 
 อนาคามิมรรคน้ัน ไมกําหนดรูปฏิฆานุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนด 
 รูในเวทนา ๒ ในกามธาตุ บุคคลน้ันยอมไมกาํหนดรูอวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 



 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น แตบุคคลน้ัน จะไมกําหนดรูกามราคา- 
 *นุสัย จากท่ีนั้นก็หาไม บุคคลน้ันนั่นแหละ ไมกําหนดรูในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยา- 
 *ปนนธรรม บุคคลน้ัน ยอมไมกําหนดรูอวิชชานุสัย ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจกิิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จากท่ีนั้น บุคคลท้ังหลายท่ีเหลือ 
 เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค  ๒ จําพวก และบุคคลท่ี ๘ ยอมไมกําหนดอวิชชานุสัย 
 ไมกําหนดรูกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย 
 ในท่ีท้ังปวง. 
                         ปริญญาวาร จบ. 
                            ปหีนวาร 
                            อนุโลม 
      [๑๔๙๖] กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได 
 กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้นละ 
 ไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน 
 ยังลงไมได วิจกิิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว และกามราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก 
 ก็ละไดแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละะไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      กามราคานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได 



 กามราคานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวชิชานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละ 
 ไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๙๗] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละได 
 แลวหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้นยังละไมได ปฏิฆา- 
 *นุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตกล็ะไดแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละได 
 แลว? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละได 
 แลว? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก 
 เหลาน้ันยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคล ๒ จําพวกละไดแลว และปฏิฆานุสัย บุคคล 
 ๒ จําพวกก็ละไดแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวชิชานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได 
 ปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวิชชานุสัย พระอรหนัตก็ละไดแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละ 
 ไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๙๘] มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ  วิจิกิจฉานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละได 
 แลว? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวกละไดแลว แตมานานุสัย บุคคล ๓ พวกเหลาน้ัน 
 ยังละไมได วิจกิิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย พระอรหันตก็ละไดแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวชิชานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลวหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละ 
 ไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๔๙๙] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว วิจิกจิฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๐] วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล ๓ จําพวกละไมไดแลว แตอวิชชานุสัย บุคคลเหลาน้ัน 
 ยังละไมได วิจกิิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว และอวิชชานุสัย พระอรหนัตก็ละไดแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว วิจิกจิฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๑] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว อวิชชานุสยั เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละไดแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลนั้น 
 ละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว มานานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น 
 ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหันตละไดแลว และมานานุสัย 
 พระอรหันตกล็ะไดแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวกก็ละไดแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ 
 อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตอวิชชานุสัย พระอนาคามีนั้น 
 ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอรหนัตละไดแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรอืวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกละไดแลว แตกามราคนุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆนุสัย 
 พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น ยังละไมได วิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น 
 ยังละไมได วิจกิิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย 
 พระอรหันตละไดแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย 
 ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 
 ละไดแลว วจิิกจิฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ละไดแลว แตกามราคานุสับ 



 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ยังละไมได วิจิกิจฉานสุัย กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย พระอนาคามีละไดแลว แตมานานุสัย พระอนาคามีนั้น 
 ยังละไมได วิจกิิจฉานุสัย พระอรหันตละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย 
 และทิฏฐานุสัย พระอรหันตกล็ะไดแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๐๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลใดละไดแลว ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ันละไดแลว อวชิชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลวหรอื? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละไดแลว กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย  และภวราาคาานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละไดแลว? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๐๗] กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลวในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวาปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 ไมควรกลาววาา ละแลวหรือยงัไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลละแลว และกามราคานุสัย อัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปน 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล 



 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลวว และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนี้หรือ? 
      ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย ไมควรกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๕๐๘] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละ 
 แลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจกิิจฉานุสัย เปนอัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อนับุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละ 
 แลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคลละแลว 
 และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 



      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวิชชานุสัย อนับุคคลละแลว 
 และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๕๐๙] มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสุัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลละแลวและมานานุสัย อันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาาววา ละแลวหรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา 



 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และมานานุสัย อันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๑๐] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๑๑] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ใน 
 ท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๑๒] ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว และภวราคานุสัย อัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๑๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 



 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย อัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ 
 ยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจกิิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรอืยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา 
 กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปน 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาวา ละแลวหรือยงัไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวชิชานุสัย และกามราคานุสัย อัน 
 บุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือวา 
 ไมละแลว อวชิชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กาม- 
 *ราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๑๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคา- 
 *นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย 
 เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึง 
 กลาวา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ 
 ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๑๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย  และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว 
 ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 



 ทิฏฐานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละ 
 แลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๑๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย  อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันนบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๑๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด อวิชชชานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น 
 หรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เปนอันบุคคลละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรปูธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย 
 และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๑๘] กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคล 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 



      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
     กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอนาคามีละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว 
 และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว ทิฏฐานุสัย 
 อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัยบ 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว และกามราคานุสัย 
 อันบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ละแลวในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย 



 อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลเหลาน้ัน 
 คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย อันบุคคล คือ พระอนาคามีนั้นละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตอวิชชานุสัย อนับุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั 
 อันบุคคลน้ันละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน คือบุคคลน้ันนั่นแหละ ละแลว ในท่ีนั้น 
 คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๕๑๙] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 



 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
 แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว 
 และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน่ันแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในทีนี้หรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอนาคามีละแลว คือ ในทุกขเวทนา แตอวิชชานุสัย 
 อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว และอวิชชานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลัว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว 
 อวิชชานุสัย อนับุคคลน้ันละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๕๒๐] มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๓ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน 
 ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 



 เหลาน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 คือ บุคคลเหลาน่ันแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว 
 ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด มานานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา 
 มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลนั้นละแลว และ 
 มานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๒๑] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๒๒] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ 
 ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคล 
 เหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต 
 ภวราคานุสัย อนับุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ 
 พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา 



 ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคล คือ 
 บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด วิกิจฉานุสัย อันบุคคลนั้น      ล 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๓ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน 
 เวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตอวิชชานุสัย อันบุคคคลเหลาน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นก็หาไม วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว และอวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ 
 พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในรูปธาตุ. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๒๓] ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอัน 
 บุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ัน 
 ละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ละแลว  และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๒๔] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด มานานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ัน พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววาละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย 
 และกามราคานุสัย อันบุคคลนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวกละแลว คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย 
 อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ใน 
 ท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ 
 บุคคล ๒ จําพวกละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานสัย และปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปน 
 อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปน 
 อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๒๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ใน 
 ท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 



      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น. 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน  คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลวในท่ีนั้น คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ใน 
 ท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลววิจิกิจฉานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน  คือ พระอนาคามีละแลว ในท่ีนั้น คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย 
 อันบุคคลน้ีนละแลวในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิหานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ละแลวในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 นั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ 
 พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ 
 บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึง 
 กลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลวในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 



      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือพระอหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน- 
 *รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววาละแลวหรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ละแลว- 
 *ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัยไมพึงกลาววา ละแลว หรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๒๖] กามราคานุสัย  และปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อัน 
 บุคคลใดละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลวในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดละแลวในท่ีใด  กามราคานุสยั ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย  เปนอันบุคคลน้ันละแลวในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคล ๒ จําพวก ละแลว ใน 
 ท่ีนั้น ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ทิฏฐานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลวในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
 เหลาน้ัน คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลเหลาน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ พระอนาคามีละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตมานานุสัย อันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุาสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
 นั้น คือ บุคลนั้นนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันตละแลว  ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจกิิจฉานุสัย กามราคานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วจิิกิจฉานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ใน 



 ทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๒๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลใดละแลว กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด 
 ละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสยั เปนอันบุคคลน้ันละแลว ในท่ีนั้น? 
       อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันบุคคลน้ัน คือ พระอรหันต 
 ละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัยไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๒๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย เปนอันบุคคลน้ันละแลว ใน 
 ท่ีนั้น? 
       อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 คือ พระอรหันตละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน คือ บุคคลน้ันนั่นแหละละแลวในท่ีนั้น คือ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันคือบุคคลน้ันนั่นแหละละแลว ในท่ีนั้น 
 คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว? 



                          อนุโลม จบ. 
      [๑๕๒๙] กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย บุคคลน้ัน ก็ยังละ 
 ไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังละไมได? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได มานานุสัย บุคคลน้ัน ก็ยังละไมได 
 หรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคใด ยังละไมได กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 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 
 เหลาน้ัน ละไมไดกห็าไม กามราคานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสยั ปุถุชนก็ยังละ 
 ไมได. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด  ยังละไมได กามราคานุสัย บุคคลน้ัน 
 ก็ยังละไมได? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 บุคคลน้ัน ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย บุคคลน้ัน 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 อันบุคคลน้ัน ก็ 
 ยังละไมไดหรอื? 
      ถูกแลว. 



      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน 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 วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน 
 ละไมไดก็หาไม ปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมไดแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยัง 
 ละไมได? 
      ถูกแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน 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 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังละไมไดหรือ? 
      มานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ละไมไดก็หาไม มานานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ก็ยังละไมได. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยัง 
 ละไมได? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย บุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังละ 
 ไมได? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๓๒] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังละไมไดหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน  ก็ยัง 
 ละไมได? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๓๓] วจิิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคลน้ัน ก็ยัง 
 ละไมได? 
      อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวกยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๓ จําพวกเหลาน้ัน 
 ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได. 
      [๑๕๓๔] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยัง 
 ละไมได? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๓๕] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได มานานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน 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 บุคคลน้ัน ยังละไมไดหรือ? 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตวิจิกิจฉานุสัย 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ละไมไดก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ปุถุชนยังละไมได 
 และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังละไมได? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ 



 อวิชชานุสัย อนับุคคลน้ัน ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ันก็ยังละไมไดหรอื? 
      อวิชชานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย พระอนาคามี 
 นั้นละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย บุคคล ๓ จําพวกละไมไดแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 บุคคล ๓ จําพวกก็ยังละไมได. 
      [๑๕๓๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมไดหรอื? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล ๒ จําพวกยังละไมได แต 
 วิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ละไมไดก็หาไม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสัย ปุถุชนยังละไมได และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 ละมานานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได ภวราคานุสัย 
 ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ 
 มานานุสยั อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามี ยังละไมได  แตกามราคานุสัย  และ 
 ปฏิฆานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย อนับุคคล ๓ จําพวก ยังละไมได 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๓ จําพวก ก็ยังละไมได. 
      [๑๕๓๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 
 ยังละไมได วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๓๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลใดยังละไมได ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานสุัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังละไมได? 



      อวิชชานุสัย และมานานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้น ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ันละไมดก็หาไม อวิชชานุสัย ปุถุชนยังละไมได กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได? 
      [๑๕๓๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังละไมได อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ันกย็ังละไมไดหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อนับุคคลน้ัน ก็ยังละไมได? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย พระอนาคามียังละไมได แตกามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย พระอนาคามีนั้นละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย บุคคล ๒ จําพวก ยังละไมได 
 แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคล ๒ จําพวกเหลาน้ัน ละไมไดก็หาไม อวิชชานุสัย 
 ปุถุชนยังละไมได กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ 
 ภวราคานุสัย ปุถุชนก็ยังละไมได. 
      [๑๕๔๐] กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว  ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ และกามราคานุสัย ก็ยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 



 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว 
 และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คิอ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว 
 และกามราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๕๔๑] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคล 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคล 
 ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 



      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อนับุคคลก็ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคล 
 ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา. 
      [๑๕๔๒] มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึง 
 กลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย อันบุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อนับุคคลก็ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลก็ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึง 



 กลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั อันบุคคลยังไมละแลว และมานานุสัย อัน 
 บุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๔๓] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๔๔] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      [๑๕๔๕] ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคล 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย. 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว และภวราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๔๖] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด 
 มานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 



 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว มานานุสัย และกามราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลวในท่ีนี้ คือ ใน 
 ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรอื? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย 
 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาว ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ใน 
 ทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๔๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว 
 ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 



      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 ยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานสุัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว? 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว? 
      [๑๕๔๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
 ยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสยั ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลวในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ 
 ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว 
 วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย 



 ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๔๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อนับุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลยังไมละแลว กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคล 
 ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสยั อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ใน 
 ท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยัง 
 ไมละแลว อวชิชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย  อันบุคคล 
 ยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือ 
 ยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว 
 ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไม 
 ละแลว. 
      [๑๕๕๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลก็ยังไมละแลว ใน 
 ท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว ในท่ีนี้ คือ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย มานานุสัย 



 และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      [๑๕๕๑] กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย 
 บุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ใน 
 ท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอื 
 ยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสยั 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      กามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานสุัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อัน 



 บุคคลน้ันก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใดยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลวในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี ในทุกขเวทนา 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต 
 กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ. 
      [๑๕๕๒] ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานสุัย 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ใน 
 ทุกขเวทนา แตวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน 
 ในทุกขเวทนา. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยังไมละแลว วิจิกิจฉา- 
 นุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ 



 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      ปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว 
 อวิชชานุสัย อนับุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
 แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ใน 
 ทุกขเวทนา. 
      [๑๕๕๓] มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น 
 ก็หาไม มานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในทุกขเวทนา 
 มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือบุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน 
 เวทนา ๒ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย อัน 



 บุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว. 
      มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด มานานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน 
 ทุกขเวทนา มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 ยังไมละแลว และมานานุสัย บุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๕๔] ทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย อันบุคคล 
 นั้น ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ถูกแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๕๕] วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อนั 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน 
 กามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ภวราคานุสัย อนับุคคลน้ัน ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลน้ัน ยังไมละแลว ใน 
 ท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 



      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย อัน 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก 
 ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรปูธาตุ แตวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไม 
 ละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว และวิจิกิจฉานุสัย อนั 
 บุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๕๖] ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อนั 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อนั 
 บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๔ จําพวก ใน 
 เวทนา ๓ ในกามธาตุ ภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อนั 
 บุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. 
      [๑๕๕๗] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด 
 มานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา มานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว มานานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต 
 กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 มานานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด 
 ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 



      วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และ 
 กามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ใน 
 กามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว อวิชชานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย และ 
 ปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน 
 อรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสยั 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตกามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กาม- 
 *ราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละ 
 แลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยัง 
 ไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      [๑๕๕๘] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว 
 ในท่ีใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกจิฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 



 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล 
 นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด 
 ภวราคานุสัย อนับุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      มานานุสัย อันบุคคลยังไมละแลว กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด 
 อวิชชานุสัย อนับุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้ก็หาไม กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชา- 
 *นุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๓ จําพวก ใน 
 รูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ันยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น 
 คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      [๑๕๕๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลใด 



 ยังไมละแลว ในท่ีใด วิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา วิจกิิจฉานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย 
 มานานุสัย และทิฏฐานุสัย บุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ 
 ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยัง 
 ไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลว 
 หรือยังไมละแลว วิจิกจิฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ใน 
 ท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว ฯลฯ. 
      [๑๕๖๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด ภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา ภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      ภวราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือบุคคล 
 ๓ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอื 
 ยังไมละแลว ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย บุคคลน้ันยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลใด 
 ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ันก็ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ พระอนาคามี 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลน้ันยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ 
 ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน 



 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 และมานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย 
 อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไมละแลว อวชิชานุสัย กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ 
 ในกามธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม 
 ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย อันบุคคล 
 เหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และ 
 มานานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย 
 และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ 
 กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย 
 กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น 
 คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรือยงัไม 
 ละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกจิฉานุสยั อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย และมานานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว. 
      [๑๕๖๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย 
 และภวราคานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้นหรือ? 
      ไมมี. 
      หรือวา อวชิชานุสัย อันบุคคลใด ยังไมละแลว ในท่ีใด กามราคานุสัย 
 ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานสุัย และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ก็ยังไมละแลว ในท่ีนั้น? 
      อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น 
 คือ พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อนับุคคลน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไม 
 ละแลว อวิชชานุสัย และมานานุสัย อันบุคคลนั้น ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ัน 
 นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แตกามราคานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ัน 



 นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แตปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา 
 ละแลวหรือยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน 
 ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคล ๒ จําพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แตทิฏฐานุสัย และ 
 วิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย อันบุคคล 
 เหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ 
 แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม ปฏิฆานุสัย 
 และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย 
 อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือบุคคลเหลาน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา 
 แตทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลเหลาน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย 
 มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย มานานุสัย 
 ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย อนับุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ ปุถุชน 
 ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว 
 อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย ละวิจิกิจฉานุสัย อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว 
 ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย 
 ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย 
 อันบุคคลน้ัน ยังไมละแลว ในท่ีนั้น คือ บุคคลน้ันนั่นแหละ ในทุกขเวทนา กามราคานุสัย 
 มานานุสัย และภวราคานุสัย ไมพึงกลาววา ละแลวหรอืยังไมละแลว. 
                          ปหีนวาร จบ. 
                          อุปปชชนวาร 
      [๑๕๖๒] กามราคานุสัย ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมเกิดข้ึนแก 
 บุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมเกิดข้ึนแก 
 บุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมเกิดข้ึนแก 
 บุคคลน้ัน? 
      มานานุสัย ยอมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี แตกามราคานุสัย ยอมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี 
 นั้นก็หาไม มานานุสัย ยอมเกดิข้ึน และกามราคานุสัย ก็ยอมเกิดข้ึนแกบุคคล ๓ จําพวก 
 (พึงใหพิสดาร). 



      [๑๕๖๓] กามราคานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด ปฏิฆานุสัย ยอมไมเกิดข้ึน 
 แกบุคคลน้ันหรือ? 
      ถูกแลว. 
      หรือวา ปฏิฆานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมเกดิข้ึน 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว. 
      กามราคานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด มานานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน 
 หรือ? 
      กามราคานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกพระอนาคามี แตมานานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 พระอนาคามีนั้นก็หาไม กามราคานุสัย ยอมไมเกิดข้ึน และมานานุสัย ก็ยอมไมเกิดข้ึนแก 
 พระอรหันต. 
      หรือวา มานานุสัย ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลใด กามราคานุสัย ยอมไมเกดิข้ึน 
 แกบุคคลน้ัน? 
      ถูกแลว (พึงใหพิสดาร). 
                        อุปปชชนวาร จบ. 
                            ธาตุวาร 
      [๑๕๖๔] เม่ือบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่งเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่งเทาไร อนุสยัไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 



      [๑๕๖๕] เม่ือบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ อนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่งเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไม 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๖๖] เม่ือบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่งเทาไร อนุสยัไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่งเทาไร อนุสัยไมนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 



      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนือ่ง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๖๗] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนสุัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๖๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๖๙] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนสุัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัย 
 ไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร 
 อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนสุัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๗๐] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนสุัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๗๑] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๗๒] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่อง 
 เทาไร อนุสัยไมนอนเนื่องเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย 
 นอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 รูปธาตุ มีอนุสัยนอนเนื่องเทาไร อนุสัยไมนอนเน่ืองเทาไร อนุสัยดับไปเทาไร? 
      [๑๕๗๓] เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยท้ังหลายที่ดับไป ยอมไมมี? 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนสุัย 
 ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมม?ี 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย 
 ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมม?ี 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      [๑๕๗๔] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคน 
 มีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ันนอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย 
 ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 



      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภมูิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย 
 ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนุสัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง  อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      [๑๕๗๕] เมื่อบุคคลจุติจากรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
 คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลผูจุติจากรูปธาตุนั้น เมื่อ 
 เกิดในเบ้ืองตํ่า ยอมเขาถึงกามธาตุเทาน้ัน มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
 คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง 
 อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ การเขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ ยอมไมม ี
 บุคคลท่ีจุติจากอรูปธาตุนั้น เม่ือเกิดในเบ้ืองตํ่า ยอมเขาถึงกามธาตุเทาน้ัน อนุสัย ๗ เทาน้ัน 
 ยอมนอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 



      [๑๕๗๖] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอน 
 เนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
 คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
 เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภมูิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง  อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ 
 เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      [๑๕๗๗] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
 เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคน 
 มีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถงึอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคน 
 มีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
 เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถงึภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรปูธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง  อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      [๑๕๗๘] เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บาง 
 คนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง 
 บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
 เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอน 
 เนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      [๑๕๗๙] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย ๗ 
 เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอม 
 ไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคนมี 
 อนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนือ่ง อนุสัยท่ี 
 ดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรปูธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      [๑๕๘๐] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 



      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ 
 บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ 
 บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง 
 อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      [๑๕๘๑] เม่ือบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงกามธาตุ มีอนุสัย 
 ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึงรูปธาตุ ยอมไมมี 
 บุคคลน้ัน เม่ือเกิดในเบ้ืองตํ่า ยอมเขาถึงกามธาตุ เทาน้ัน มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง 
 อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงอรูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ 
 นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป 
 ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ บางคน 
 มีอนุสัย ๗ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเน่ือง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง อนุสัย 
 ท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ 
 เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดบัไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ การเขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 อรูปธาตุ ยอมไมมี บุคคลน้ันเมื่อเกิดในเบ้ืองตํ่า ยอมเขาถึงกามธาตุนั้น มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน 
 นอนเนื่อง อนสุัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชรูปธาตุ ท่ีไมใช 
 รูปธาตุ ไมใชอรูปธาตุ มีอนุสัย ๗ เทาน้ัน นอนเนื่อง อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
      เมื่อบุคคลจุติจากภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใชรูปธาตุ เขาถึงภูมิท่ีไมใชกามธาตุ ไมใช 
 รูปธาตุ บางคนมีอนุสัย ๗ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๕ นอนเนื่อง บางคนมีอนุสัย ๓ นอนเน่ือง 



 อนุสัยท่ีดับไป ยอมไมมี. 
ธาตุวาร จบ. 

อนุสยยมก ท่ี ๗ จบ. 
ยมกปกรณ อันมีในเบ้ืองตน จบ. 
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