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[๑] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ ยังไมดับ จิตของบุคคลนั้น จักดับจักไม
เกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ยังไมดับ
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับ จักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไม
เกิดขึ้น ดับ
[๒] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๓] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
[๔] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ

หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๕] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นดับ
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมดบั
จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดบั หรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลว
[๖] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับไปแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับไป จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับไปหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๗] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นดับหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๘] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังเกิดขึน้ อยู
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นอยู

[๙] จิตของบุคคลใดกําลังดับอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลังดับอยู
จิตของบุคคลใดไมดับอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมดับอยู
[๑๐] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น*แลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้ แลว
[๑๑] จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็*หาไม จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็*หาไม จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้ แลว
ก็หาไม จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒] จิตเกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูหรือ จิตกําลังเกิดขึ้นอยู เกิดขึ้น
แลวหรือ
จิตไมเกิดขึน้ แลว ไมเกิดขึน้ อยูหรือ จิตไมเกิดขึน้ อยู ไมเกิดขึ้น*แลวหรือ
[๑๓] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตกําลังดับอยู ดับแลวหรือ
จิตไมดับแลว กําลังไมดับอยูห รือ จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
[๑๔] จิตของบุคคลใดเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอัน
กาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้น เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเมือ่ ดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้นเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว

จิตของบุคคลใดเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอัน
กาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้นเมื่อไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอัน
กาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตของบุคคลใดเมือ่ ไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้นเมื่อไมเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมี*กาลอันกาวลวงแลว
อุทเทสแหงปุคคลวาร จบ
อุทเทสแหงธรรมวาร
[๑๕] จิตใดเกิดขึ้น ยังไมดบั จิตนั้นจักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น ไมดับ
จิตใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นจักไมดับ จักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้น ไมเกิดขึน้ ดับ
[๑๖] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้น เกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้
[๑๗] จิตใดดับ จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับ
[๑๘] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดเกิดขึน้ จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๑๙] จิตใดดับ จิตนั้นเคยดับแลวหรือ

หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมดับ
จิตใดดับ จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นดับ
จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมดับ
จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยดับแลว
จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลว
[๒๐] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้
จิตใดเกิดขึน้ จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๒๑] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นยังไมดับหรือ
หรือวา จิตใดไมดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นดับหรือ
หรือวา จิตใดดับ จิตนั้นไมเกิดขึน้
[๒๒] จิตใดกําลังเกิดขึ้นอยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นอยู
จิตใดไมเกิดขึ้นอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้ อยู
[๒๓] จิตใดกําลังดับอยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นดับอยู

จิตใดไมดับอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับอยู
[๒๔] จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลว
[๒๕] จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นจักเกิด*ขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้นเคย
เกิดขึ้นแลว
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตนั้นจักไม
เกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตนั้นไมเคย
เกิดขึ้นแลว
[๒๖] จิตที่เกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นอยูหรือ จิตที่เกิดขึน้ อยู เกิดขึ้น*แลวหรือ จิตที่เกิดขึน้ แลว ไมเกิดขึน้ อยูหรือ จิตที่ไมเกิดขึน้ อยู ไมเกิดขึ้น*แลวหรือ
[๒๗] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตที่ดับอยู ดับแลวหรือ
จิตที่ไมดับแลว ไมดับอยูหรือ จิตที่ไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
[๒๘] จิตใดเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลว
จิตนั้นเมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดเมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลกาวลวงแลว
จิตนั้นเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
จิตใดเมื่อไมเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตนั้นเมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดเมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวง*แลว จิตนั้นเมื่อยังไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวง*แลวหรือ
อุทเทสแหงธรรมวาร จบ

อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร
[๒๙] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับ
จักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ ดับ จิตนั้นของบุคคลนั้น จักไมดับ
จักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น ดับ
[๓๐] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไม*เกิดขึ้น
[๓๑] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึน้ แลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
[๓๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้น*แลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้น*หรือ

หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคย*เกิดขึ้นแลว
[๓๓] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว
[๓๔] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไม*เกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดบั หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคย
เกิดขึ้นแลว
[๓๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดบั หรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึน้
หรือวา จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
[๓๖] จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดขึน้ อยู จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น-

*แลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นอยู
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ อยู จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไม*เกิดขึ้นอยู
[๓๗] จิตใดของบุคคลใดกําลังดับอยู จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น*แลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นดับอยู
จิตใดของบุคคลใดไมดับอยู จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับอยู
[๓๘] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้น*แลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้น*แลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไม
เกิดขึ้นแลว
[๓๙] จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลวก็หาไม จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
แลวก็หาไม จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
[๔๐] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึน้ อยูหรือ จิตที่กําลังเกิดขึ้นอยู
เกิดขึ้นแลวหรือ?

จิตที่ไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูหรือ จิตที่ไมเกิดขึน้ อยู ไมเกิดขึ้น*แลวหรือ
[๔๑] จิตที่ดับแลว กําลังดับอยูหรือ จิตที่กําลังดับอยู ดับไปแลวหรือ
จิตที่ไมดับแลว ไมดับอยูห รือ จิตที่ไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
[๔๒] จิตใดของบุคคลใดเมือ่ กําลังเกิดขึ้นอยู กาวลวงซึ่งขณะๆ
เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น เมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ
เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด เมื่อดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล*อันกาวลวงแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล*อันกาวลวงแลว
จิตใดของบุคคลใด เมื่อยังไมเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมี*กาลอันกาวลวงแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น เมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ
เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลวหรือๆ
หรือวา จิตใดของบุคคลใด เมื่อยังไมดับ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิต*มีกาลอันกาวลวงแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น จิตนั้นยังไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่ง
ขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
อุทเทสแหงปุคคลธรรมวาร จบ
อุทเทสแหงมิสสกวาร
[๔๓] จิตมีราคะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตปราศจากราคะของบุคคลใด*เกิดขึ้น จิตมีโทสะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตปราศจากโทสะของบุคคลใดเกิดขึ้น
จิตมีโมหะของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตปราศจากโมหะของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตหดหู
ของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตฟุงซานของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนมหัคตะของบุคคลใด
เกิดขึ้น จิตไมเปนมหัคตะของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตมีธรรมอื่นยิ่งกวาของบุคคลใด
เกิดขึ้น จิตไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนสมาธิของบุคคลใด
เกิดขึ้น จิตไมเปนสมาธิของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตหลุดพนแลวของบุคคลใดเกิดขึ้น
จิตไมหลุดพนแลวของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนกุศลของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปน
อกุศลของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตเปนอัพยากฤตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตสัมปยุต
ดวยสุขเวทนาของบุคคลใดเกิดขึ้น (พึงยกบาลีอุเทสโดยวิธีนี้ ตลอดจนถึงจิตที่มี
กิเลสและไมมกี ิเลส) จิตที่ไมมีกิเลสของบุคคลเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตที่ไมมีกิเลส
ของบุคคลนั้น จักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
หรือวา จิตที่ไมมีกเิ ลสของบุคคลใด จักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตที่ไมมี
กิเลสของบุคคลนั้น เกิดขึ้น ไมดับ
อุทเทสแหงมิสสกวาร จบ

อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
นิทเทสแหงปุคคลวาร
[๔๔] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตของบุคคลนั้น
จักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น ยังไมดับ
จักดับจักไมเกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแหงจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคล
เหลานั้นเกิดขึน้ ยังไมดับ จักดับดวยนั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ไมดับไป
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตของบุคคลนั้น จักไมดับ
จักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตของบุคคลใด จักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น ดับ
ไมมี
[๔๕] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคล
เหลานั้นเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้ แลว
ดวย นั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ไมเกิดขึ้น จิตของบุคคล
เหลานั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๔๖] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ!
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว จิตของ

บุคคลเหลานั้น ดับ ก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึน้
แลวดวยนั่นเทียว ดับดวย
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้ แลวหรือ?
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ไมดับ จิตของบุคคล*เหลานั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปน*อสัญญสัตว ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ?
ถูกแลว
[๔๗] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึน้
แลวหรือ
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
เคยเกิดแลว แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
หรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น
ไมมี
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้น จักเกิดขึ้นหรือ
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้น แตจิตของ
บุคคลเหลานั้น จักเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต ของบุคคลนอกนี้
จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
จักเกิดขึ้น แตจติ ของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต
จิตของบุคคลเหลานั้น จักเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึน้ หรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
ไมเกิดขึ้น แตจิตของบุคคลเหลานั้น จักไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย

หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้
ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นจักไมเกิดขึ้น แต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคล
เหลานั้น จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดขึ้นแลว แต
จิตของบุคคลเหลานั้น จักเกิดขึ้นก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคย
เกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้น
แลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึน้
หรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคย
เกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๔๘] จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปน
อสัญญสัตว เคยดับแลว แตจิตของบุคคลเหลานั้นดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ยอมดับดวย
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมดับ
ไมมี
จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นดับ แตจิตของบุคคล
เหลานั้นจักดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิตของบุคคลนอกนี้ จิตของบุคคลเหลา
นั้น ดับดวยนั่นเทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปน

อสัญญสัตว จักดับ แตจิตของบุคคลเหลานั้นดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นจักดับดวยนั่นเทียว ดับดวย
จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
จักดับ
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมดบั
ดับ
จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลว แตจิต
ของบุคคลเหลานั้นจักดับก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคยดับแลวดวย
นั่นเทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดบั หรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลว
เคยดับแลว
[๔๙] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเคยดับแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
เคยดับแลว แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นเคยดับแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ไมมี
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
จักดับ แตจิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของ
บุคคลเหลานั้นจักดับดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ

ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
ไมเกิดขึ้น แตจติ ของบุคคลเหลานั้น จักไมดบั ก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นจักดับหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเคยเกิดขึ้นแลว แต
จิตของบุคคลเหลานั้น จักดับก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ เคยเกิดขึ้น
แลวดวยนั่นเทียว จักดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักดับ จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมดับ
ไปหรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมดับ จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้น
แลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๕๐] จิตของบุคคลใดเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นไมดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมดับ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึน้
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ไมดับ
แตจิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคล
เหลานั้นไมดับดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นดับหรือ
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว ไมเกิดขึน้
แตจิตของบุคคลเหลานั้นดับก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น
ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ดับดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดดับ จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๕๑] จิตของบุคคลใดกําลังเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นกําลัง

เกิดขึ้นอยู
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว แตจิตของบุคคล
เหลานั้นกําลังเกิดขึ้นอยูก ็หาไม ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น
เกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว กําลังเกิดขึ้นอยูดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้ แลวหรือ
ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมเกิดขึ้นอยู แตจิตของ
บุคคลเหลานั้น ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ
ผูเปนอสัญญสัตว ไมเกิดขึ้นอยูดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้นอยู
ถูกแลว
[๕๒] จิตของบุคคลใดดับอยู จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นดับอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลว แตจิตของ
บุคคลเหลานั้นดับอยูก็หาไม ในภังคขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้น เกิดขึ้น
แลวดวยนั่นเทียว ดับอยูดวย
จิตของบุคคลใดไมดับอยู จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในอุปปาทขณะแหงจิต จิตของบุคคลเหลานั้นไมดับอยู แตจิตของบุคคล
เหลานั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
ไมดับอยูดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเกิดขึน้ แลว จิตของบุคคลนั้นไมดับอยู
ถูกแลว
[๕๓] จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้น
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลว
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว เคยเกิดขึ้นแลว
แตจิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยจิต เคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นแลวดวย
จิตของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมคี วามพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต เกิดขึ้นแลว

แตจิตของบุคคลเหลานั้นจักเกิดขึ้นก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้นนอกนี้ ผูม ีความ
พรอมเพรียงดวยจิต เกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ จิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นแลว
จิตของบุคคลเหลานั้น ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว จักเกิดขึน้
แตจิตของบุคคลเหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลเหลานั้น ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยจิต จักเกิดขึน้ ดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นแลวดวย
จิตของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้น
แลวหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นไม
เกิดขึ้นแลว
ไมมี
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้น
หรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้
แลว
เกิดขึ้นแลว
[๕๔] จิตของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลวก็หาไม จิตของบุคคลนั้น จักเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตของบุคคลใดจักเกิดขึน้ แตจิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลวก็หาไม จิตของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
จิตของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตของบุคคลนั้นไมเกิดขึน้
แลวก็หาไม จิตของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
ไมมี
หรือวา จิตของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น แตจิตของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๕๕] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึน้ อยูหรือ
ในภังคขณะ เกิดขึ้นแลว แตจะเกิดขึ้นอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะ
จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นอยูด วย

จิตเกิดขึ้นอยู เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
จิตที่ไมเกิดขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอยูหรือ
ถูกแลว
จิตที่ไมเกิดขึ้นอยู ไมเกิดขึน้ แลวหรือ
ในภังคขณะ ไมเกิดขึ้นอยู แตไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปนอดีตและ
อนาคต ไมเกิดขึ้นอยูด วยนัน่ เทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
[๕๖] จิตที่ดับแลว ดับอยูหรือ
หามิได
จิตดับอยู ดับแลวหรือ
หามิได
จิตไมดับแลว ไมดับอยูหรือ
ในภังคขณะไมดับแลว แตจะไมดับอยูกห็ าไม ในอุปปาทขณะ จิตที่
เปนอนาคตเทานั้น ไมดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดับอยูดวย
จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตเปน
อนาคต ไมดับอยูนั่นเทียว ไมดับแลวดวย
[๕๗] จิตของบุคคลใด เมือ่ เกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ มีกาล
อันกาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้น เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ มีกาล
อันกาวลวงแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตกาวลวงอุปปาทขณะ จิตเปนอดีตกาวลวงอุปปาทขณะ
ดวย กาวลวงภังคขณะดวย
หรือวา จิตของบุคคลใด เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิต
มีกาลอันกาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้น เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ
เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
จิตเปนอดีต
จิตของบุคคลใดเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว
จิตของบุคคลนั้นเมื่อไมดบั กาวลวงขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลวหรือ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ
หรือวา จิตของบุคคลใด เมื่อไมดับ กาวลวงขณะๆ เปนจิตมี
กาลอันกาวลวงแลว จิตของบุคคลนั้น เมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงขณะๆ

เปนจิตมีกาลอันกาวลวงแลว
ในภังคขณะ จิตไมกาวลวงภังคขณะ แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไม
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวง
อุปปาทขณะดวย
นิทเทสแหงปุคคลวาร จบ
นิทเทสแหงธรรมวาร
[๕๘] จิตใดเกิดขึ้น ยังไมดบั ไป จิตนั้นจักดับไป จักไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดจักดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น ไมดับ
ถูกแลว
จิตใดไมเกิดขึ้น ดับ จิตนั้นจักไมดับ จักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้ ดับ
ไมมี
[๕๙] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะ
จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปน
อดีตและอนาคต ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้ หรือ
ถูกแลว
[๖๐] จิตใดดับ จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นดับ
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึน้ แลว แตจิตนั้นดับก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ดับดวย
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวหรือ
ในอุปปาทขณะจิตไมดับ แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปน
อดีตและอนาคต ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับ

ถูกแลว
[๖๑] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ ก็หาไม
ในภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเกิดขึน้ จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเปนอดีตเทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้
ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม ใน
ภังคขณะ จิตเปนอดีตเทานั้น จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม จิต
เปนปจจุบันไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
จิตเปนอดีตจักไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตเปน
ปจจุบัน จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๒] จิตใดดับ จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หามิได

หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นไมดับ
หามิได
จิตใดไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ
จิตที่เปนอดีตไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นไมดับก็หาไม ในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดับดวย
จิตใดดับ จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นดับ
หามิได
จิตใดไมดับ จิตนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมดับ แตจิตนั้นไมดับก็หาไม
จิตเปนอดีตไมดับดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตจักไมดับ แตจิตนั้นไมดับก็หาไม จิตเปนอดีต
จักไมดับดวยนั่นเทียว ไมดับดวย
จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยดับแลว
หามิได
จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนั้น
จักไมดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยดับแลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตจัก
ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลว
[๖๓] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นเคยดับแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยดับแลว จิตนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเคยดับแลวหรือ

จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นไมเคยดับแลวก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้นไมเกิดขึน้ ดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเคยดับแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นก็หาไม ใน
ภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดเกิดขึน้ จิตนั้นจักดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตเปนอนาคตจักดับ แตจิตนั้นเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิต
จักดับดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นจักไมดับหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นจักไมดับก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเปนอดีตเทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักดับ จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้น
จักไมดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตไมเคยเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดจักไมดับ จิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึน้ แลวก็หาไม ในภังคขณะ
จิตจักไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๔] จิตใดเกิดขึ้น จิตนั้นไมดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดไมดับ จิตนั้นเกิดขึ้น
จิตเปนอดีตและอนาคตเทานั้น ไมดับ แตจิตนั้นเกิดขึ้นก็หาไม ใน
อุปปาทขณะ จิตนั้นไมดับดวยนั่นเทียว เกิดขึน้ ดวย
จิตใดไมเกิดขึ้น จิตนั้นดับหรือ
จิตเปนอดีตและอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นดับก็หาไม ในภังคขณะ
จิตไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ดับดวย

หรือวา จิตใดดับ จิตนั้นไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๖๕] จิตใดเกิดขึ้นอยู จิตนัน้ เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นอยู
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นเกิดขึ้นอยูก็หาไม ในอุปปาท
ขณะ จิตเกิดขึน้ แลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นอยูด วย
จิตใดไมเกิดขึ้นอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้นอยู แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม
จิตเปนอดีตและอนาคต ไมเกิดขึ้นอยูด วยนัน่ เทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึน้ อยู
ถูกแลว
[๖๖] จิตใดดับอยู จิตนั้นเกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นดับอยู
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึน้ แลว แตจิตนั้นดับอยูก็หาไม ในภังคขณะ
จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ดับอยูดวย
จิตใดไมดับอยู จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตไมดับอยู แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตเปน
อดีตและอนาคต ไมดับอยูดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมดับอยู
ถูกแลว
[๖๗] จิตใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดเกิดขึน้ แลว จิตนั้นจักเกิดขึน้ หรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเคยเกิดขึ้นแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิต
เปนอนาคต ไมเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย

หรือวา จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นไมเกิดขึ้นแลว
จิตเปนปจจุบัน ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตเปนอนาคต ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
จิตใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม จิตเปนอดีต
ไมเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นไมเกิดขึน้ แลว
จิตเปนปจจุบันจักไมเกิดขึน้ แตจิตนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม จิตเปนอดีต
จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
[๖๘] จิตใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้น
จักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดจักเกิดขึ้น แตจิตนั้นเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม จิตนั้น
จักไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดจักไมเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม
จิตนั้นไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๖๙] จิตที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้นอยูหรือ
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นอยูก็หาไม ในอุปปาทขณะ
จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นอยูด วย
จิตเกิดขึ้นอยู เกิดขึ้นแลวหรือ
ถูกแลว
จิตไมเกิดขึน้ แลว ไมเกิดขึน้ อยูหรือ
ถูกแลว
จิตไมเกิดขึน้ อยู ไมเกิดขึ้นแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้นอยู แตไมเกิดขึน้ แลวก็หาไม จิตเปนอดีต
และอนาคต ไมเกิดขึน้ อยูดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
[๗๐] จิตที่ดับแลว ดับอยูหรือ
หามิได

จิตดับอยู ดับแลวหรือ
หามิได
จิตไมดับแลว ไมดับอยูหรือ
ในภังคขณะ จิตไมดับแลว แตไมดับอยูกห็ าไม ในอุปปาทขณะ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดับอยูดวย
จิตไมดับอยู ไมดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับอยู แตไมดับแลวก็หาไม ในอุปปาทขณะ จิตเปน*อนาคตเทานัน้ ไมดับอยูดวยนั่นเทียว ไมดบั แลวดวย
[๗๑] จิตใด เมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว จิตนั้นเมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลวหรือ
ในภังคขณะ จิตกาวลวงอุปปาทขณะ ไมกาวลวงภังคขณะ จิตเปนอดีต
กาวลวงอุปปาทขณะดวย กาวลวงภังคขณะดวย
หรือวา จิตใด เมื่อดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว จิตนั้นเมื่อเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว
จิตเปนอดีต
จิตใด เมื่อไมเกิดขึน้ กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวง
แลว จิตนั้นเมื่อไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาลอันกาวลวง
แลวหรือ
จิตเปนอนาคตเทานั้น ในอุปปาทขณะ
หรือวา จิตใดเมื่อยังไมดับไป กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว จิตนั้นเมื่อไมเกิดขึ้น กาวลวงซึ่งขณะๆ เปนจิตมีกาล
อันกาวลวงแลว
ในภังคขณะ จิตไมกาวลวงภังคขณะ แตไมกาวลวงอุปปาทขณะก็หาไม
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมกาวลวงภังคขณะดวย ไมกาวลวง*อุปปาทขณะดวย
นิทเทสแหงธรรมวาร จบ
นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร
[๗๒] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น ยังไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้น
จักดับ จักไมเกิดขึ้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของ

บุคคลนั้นเกิดขึ้น ไมดับ
ถูกแลว
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ ดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับ
จักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จักเกิดขึ้น จิตนั้นของ
บุคคลนั้นไมเกิดขึ้น ดับ
ไมมี
[๗๓] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิด
ขึ้น
ในภังคขณะ จิตเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้นก็หาไม
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว เกิดขึ้นดวย
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
แลวหรือ
ในภังคขณะ จิตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้นแลวก็หาไม
จิตเปนอดีตและอนาคต ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๗๔] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้น เกิดขึน้
แลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
ในอุปปาทขณะ จิตเกิดขึน้ แลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นดับก็หาไม
ในภังคขณะ จิตเกิดแลวดวยนัน่ เทียว ดับดวย
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้น
แลวหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม จิตเปนอดีตและอนาคต ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเกิดขึน้ แลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น

ไมดับ
ถูกแลว
[๗๕] จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยเกิดขึ้น
แลวหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
เกิดขึ้น
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยเกิดขึ้น
แลวหรือ
จิตเปนอดีตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม
ในภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคล
นั้น ไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตไมเคยเกิดขึ้นแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเกิดขึ้น
ก็หาไม ในภังคขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว
ไมเกิดขึ้นดวย
จิตใดของบุคคลใดเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิดขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเกิดขึน้ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้นก็หาไม
ในภังคขณะ จิตเปนอดีตเทานัน้ ไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึน้ ดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะ จิตจักไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมเกิดขึ้น
ก็หาไม ในภังคขณะ จิตเปนอดีตเทานั้น จักไมเกิดขึน้ ดวยนัน่ เทียว ไมเกิด
ขึ้นดวย
จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักเกิด
ขึ้นหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้นเคย

เกิดขึ้นแลว
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเคยเกิดขึ้นแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น จักไม
เกิดขึ้นหรือ
จิตเปนอนาคตไมเคยเกิดขึน้ แลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมเกิดขึ้น
ก็หาไม จิตเปนปจจุบัน ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวยนั่นเทียว จักไมเกิดขึ้นดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมเกิดขึ้น จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมเคยเกิดขึ้นแลว
จิตเปนอดีต จักไมเกิดขึ้น แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ก็หาไม จิตเปนปจจุบัน จักไมเกิดขึ้นดวยนั่นเทียว ไมเคยเกิดขึ้นแลวดวย
[๗๖] จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับแลว
หรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคยดับแลวหรือ
จิตเปนอดีตไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดับแลวก็หาไม
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใด ไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้น
ไมดับ
ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลว แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมดับก็หาไม
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว ไมดับดวย
จิตใดของบุคคลใดดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นดับ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับหรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้นไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น
จักไมดับก็หาไม จิตเปนอดีตไมดับดวยนั่นเทียว จักไมดับดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับ
ในภังคขณะ จิตจักไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้นไมดับก็หาไม จิต

เปนอดีตจักไมดับดวยนั่นเทียว ไมดับดวย
จิตใดของบุคคลใดเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักดับหรือ
หามิได
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นเคยดับ
แลว
หามิได
จิตใดของบุคคลใดไมเคยดับแลว จิตนั้นของบุคคลนั้นจักไมดับ
หรือ
ในอุปปาทขณะ จิตเปนอนาคตเทานั้น ไมเคยดับแลว แตจิตนั้นของ
บุคคลนั้น จักไมดับก็หาไม ในภังคขณะ จิตไมเคยดับแลวดวยนั่นเทียว จักไม
ดับดวย
หรือวา จิตใดของบุคคลใดจักไมดับ จิตนั้นของบุคคลนั้นไมเคย
ดับแลว
จิตเปนอดีตจักไมดับ แตจิตนั้นของบุคคลนั้น ไมเคยดับแลวก็หาไม
ในภังคขณะ จิตจักไมดับดวยนั่นเทียว ไมเคยดับแลวดวย.
นิทเทสแหงปุคคลธรรมวาร จบ
นิทเทสแหงมิสสกวาร
[๗๗] ในขอที่วา จิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยภาวะแหงตน
ในขอที่วา ในจิตใดแล ในจิตของบุคคลใด ทานแสดงไวโดยอรรถอันเดียวกัน
จิตมีราคะของบุคคลใด ฯลฯ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม
สุขายเวทนายสัมปยุตธรรม ทุกขายเวทนายสัมปยุตธรรม อทุกขมสุขายเวทนาย*สัมปยุตธรรม ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อนิ*ทัสสนายปฏิฆธรรม เหตุธรรม นเหตุธรรม ฯลฯ สรณธรรม อรณธรรม
ธรรมเหลานี้ ตลอดจนถึงสรณธรรม และอรณธรรม ยอมถึงซึ่งความเปนยมก
๓ คือ มูลยมก จิตตยมก ธรรมยมก.
นิทเทสแหงมิสสกวาร จบ
จิตตยมก จบ
ธรรมยมก
ปณณัตติวาร
อุทเทสวาร
[๗๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ กุศลธรรมคือกุศลหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ

[๗๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชกุศลธรรม ไมใช
อกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชอกุศลธรรม ไมใชอกุศล
หรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชอัพยากตธรรม
ไมใชอัพยากตะหรือ
[๘๐] กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
กุศลคือกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
[๘๑] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรม
หรือ
ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรม
หรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรม
หรือ
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรม
หรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใช
กุศลธรรมหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใช
อกุศลธรรมหรือ
[๘๒] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ
อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
[๘๓] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
[๘๔] กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
กุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ

อกุศลคือธรรมหรือ ธรรมคืออัพยากตะหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคือกุศลหรือ
อัพยากตะคือธรรมหรือ ธรรมคืออกุศลหรือ
[๘๕] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชกุศลหรือ
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ ไมใชธรรม ไมใชอกุศลหรือ
อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
[๘๖] กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
กุศลธรรมคือกุศลหรือ
ถูกแลว
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
อกุศลธรรมคืออกุศลหรือ
ถูกแลว
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
อัพยากตธรรมคืออัพยากตะหรือ
ถูกแลว
[๘๗] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศลธรรม ไมใชกุศลหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศลธรรม ไมใชอกุศลหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว

ไมใชอัพยากตธรรม ไมใชอัพยากตะหรือ
ถูกแลว
[๘๘] กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอกุศลธรรม
กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว คือเปนอัพยากตธรรมดวย
ธรรมที่เหลือไมใชอัพยากตธรรม
กุศลคือกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
อกุศลคืออกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือไมใชอพั ยากตธรรม
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
อัพยากตะคืออัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอกุศลธรรม
[๘๙] ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ

ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
[๙๐] กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
อกุศลเปนธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอกุศลธรรม

อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ มิใชอพั ยากตธรรม
[๙๑] ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนกุศลดวย
ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวน
อกุศลดวย ธรรมดวย ไมใชอกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ
เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
[๙๒] กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชอกุศลธรรม
กุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ ไมใชอพั ยากตธรรม
อกุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ

กุศลธรรมเปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
อกุศลคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออัพยากตธรรมหรือ
อัพยากตธรรมเปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอัพยากตธรรมดวย ธรรม
ที่เหลือ ไมใชอพั ยากตธรรม
อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคือกุศลธรรมหรือ
กุศลธรรม เปนธรรมดวยนัน่ เทียว เปนกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
อัพยากตะคือธรรมหรือ
ถูกแลว
ธรรมคืออกุศลธรรมหรือ
อกุศลธรรม เปนธรรมดวยนั่นเทียว เปนอกุศลธรรมดวย ธรรมที่เหลือ
ไมใชกุศลธรรม
[๙๓] ไมใชกุศลธรรม ไมใชธรรมหรือ
ธรรมทั้งหลายที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวน
กุศลดวย ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนกุศล ไมใชกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวนกุศลดวย
ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือ เวน
อกุศลธรรมดวย ธรรมดวย ไมใชกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอกุศล ไมใชธรรมหรือ

ธรรมที่เหลือ เวนอกุศล ไมใชอกุศลธรรม ธรรมที่เหลือเวนอกุศลดวย
ธรรมดวย ไมใชอกุศลดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอัพยากตธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ
เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัพยากตะ ไมใชธรรมหรือ
ธรรมที่เหลือ เวนอัพยากตะ ไมใชอัพยากตธรรม ธรรมที่เหลือ
เวนอัพยากตะดวย ธรรมดวย ไมใชอัพยากตะดวยนั่นเทียว ไมใชธรรมดวย
ไมใชธรรม ไมใชอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
นิทเทสวาร จบ
ปณณัตติวาร จบ
ปวัตติวาร
[๙๔] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หรือ?
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น?
หามิได
[๙๕] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
ในอรูปภูมิ กุศลยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
ทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโวการภูมิ
อกุศลธรรมยอมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรม
ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย
[๙๖] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นหรือ?
ในอรูปภูมิ อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโวการ
ภูมิ อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึน้ อยูใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น แกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๙๗] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ?
ถูกแลว
[๙๘] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้น
หรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้น?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรม
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๙๙] อกุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดขึน้
ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรม

จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอ ม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๐๐] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น?
หามิได
[๑๐๑] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ ใน*อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตกุศลธรรม
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๒] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ?
อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย แตอัพยากตธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
ทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรม
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และ

อกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือในปญจโวการภูมิ ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๐๓] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นหรือ?
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแตสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
ทั้งหลาย แตอกุศลธรรมจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอกุศลวิปปยุตจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น?
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
ทั้งหลาย แตกุศลธรรม จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอม
ไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และกุศลวิปปยุตจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
[๑๐๔] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาท*ขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ใน
อรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น?
ในอรูปภูมิ อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย แตกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากต*ธรรมยอมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๕] อกุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน

อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมจะไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมไมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
ทั้งหลาย ในอรูปภูมิ แตอกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย
[๑๐๖] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิ
นั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมไมเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๐๗] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ?
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ?
ไมมี
[๑๐๘] อกุศลธรรมไมเกิดขึน้ ในภูมิใด อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมไมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น?
ไมมี
[๑๐๙] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
ทั้งหลาย แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม

กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต
อกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
กุศลทั้งหลาย แตกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิตและ
กุศลวิปปยุตจิต และแกอสัญญสัตว
[๑๑๐] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรม
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยูในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ และในอุปปาทขณะแหง
อกุศลทั้งหลาย
หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย แตกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมไมเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๑๑] อกุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ?
อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรม
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรม ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศล
ทั้งหลาย

หรือวา อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น ในอรูปภูมิ ในอุปปาท*ขณะแหงอกุศลทั้งหลาย แตอกุศลธรรมจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อัพยากตธรรมยอมไมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๑๒] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว
[๑๑๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด กุศลธรรมเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว
[๑๑๔] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ถูกแลว
[๑๑๕] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด กุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๑๖] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อัพยากตธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด กุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แต
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว กุศล*ธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๑๗] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อกุศลธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แต
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวใน
ภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๑๘] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวและกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ ขันธ ๕ นอกนี้
[๑๑๙] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากต*ธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตกุศลธรรมจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขนั ธ ๕ นอกนี้
[๑๒๐] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากต-

*ธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕
นอกนี้
[๑๒๑] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี
[๑๒๒] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อัพยากตธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี
[๑๒๓] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ?
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น?
ไมมี
[๑๒๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด กุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
ถูกแลว

[๑๒๕] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด กุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
ไมมี
[๑๒๖] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อกุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น?
ไมมี
[๑๒๗] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่ออกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู แตอกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว แกสัตวนั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๒๘] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว อัพยากตธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งกําลังเขาถึง
ซึ่งสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๒๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

อัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ?
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว
และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ที่กําลังเขาถึง
ซึ่งสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๓๐] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กุศล
ธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น?
ถูกแลว
[๑๓๑] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อัพยากตธรรมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต แตกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
อัพยากตธรรม และอกุศลธรรม ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
[๑๓๒] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้
แกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึน้
แกสัตวนั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิต
แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และ

อกุศลธรรมก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
[๑๓๓] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๓๔] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็จักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๓๕] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๓๖] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ?
กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจ
โวการภูมิ ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด แตอกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมจักเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
ถูกแลว
[๑๓๗] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม

จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูเปนอสัญญสัตว แตกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และ
กุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๓๘] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น?
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ผูเปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๓๙] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ?
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
[๑๔๐] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรม จัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม กุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต

หรือวา อัพยากตธรรม จักไมเกิดขึ้นแกสตั วใด กุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๔๑] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด
แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๔๒] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด กุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๑๔๓] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ ในภูมิใด กุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ไมมี
[๑๔๔] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรม
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๑๔๕] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต ผูเปนอสัญญสัตว
[๑๔๖] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๔๗] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว แตอัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรมก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๔๘] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น

อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว
และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๔๙] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด กุศลธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และ
กุศลธรรมก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๐] อกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อกุศลธรรม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังค*ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตอกุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลว
และอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศลทั้งหลาย
[๑๕๑] กุศลธรรมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๕๒] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และกุศลธรรม
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๓] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากตธรรม

เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว
แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลว และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงกุศลทั้งหลาย
[๑๕๔] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว
แตอกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมเคย
เกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศล
[๑๕๕] กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๕๖] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด กุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ไมมี
[๑๕๗] อกุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ

เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ไมมี
[๑๕๘] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๕๙] กุศลธรรมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต แตอกุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมไมเกิดขึ้น และอกุศล*ธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๖๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แต
อัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ผูเขาถึงสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๖๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว
แตอัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ผูเขาถึงสุทธาวาส
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิ

ใด อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๖๒] กุศลธรรมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักเกิดขึน้
แกสัตวนั้นหรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค
สัตวจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นนอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ และกุศล*ธรรมก็จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๓] กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และกุศล*ธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๔] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๕] กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ ในภูมิใด ฯลฯ

[๑๖๖] กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
อรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงกุศล
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตกุศลธรรมจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็จะเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๗] กุศลธรรมยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แต
กุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น
และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล
[๑๖๘] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศล*ธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แต
อกุศลธรรมจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้น
และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
อกุศล
[๑๖๙] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไม

เกิดแกสัตวนั้นหรือ
กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แต
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และ
อกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต สัตวใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะ
แหงจิตนั้น
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค
สัตวใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น
แตกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึน้ และ
กุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๗๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตอัพยากต*ธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ และอัพยา*กตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นผูมคี วามพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด กุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๑] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อัพยากตธรรมจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แต
อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ และ
อัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๒] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ

[๑๗๓] กุศลธรรมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต แตอกุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น และอกุศล*ธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ใน
ภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
อรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตกุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต สัตวเหลาใดจักได
เฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๗๔] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งปวง
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว แต
อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมยอมไม
เกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศล
ธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๗๕] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว แต
อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อกุศลธรรมยอม
ไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมี
ความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต

หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๗๖] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อกุศลธรรมจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต และผูจักไดเฉพาะอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อกุศลธรรมก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๗] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม กุศลธรรมเคย
เกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๘] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อกุศลธรรมเคย
เกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อกุศลธรรมเคย
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๗๙] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฯลฯ
[๑๘๐] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศล*ธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด

แตอกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึ้น
แลว และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อกุศลธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๘๑] กุศลธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูม ีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๘๒] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต แตอัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศล
ธรรมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตอกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมจักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขนั ธ ๕ นอกนี้

[๑๘๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อกุศลธรรมจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อัพยากตธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมจักเกิดขึ้นแกสัตวใด กุศลธรรมไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๕] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อัพยากตธรรม
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อกุศลธรรมไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๖] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฯลฯ
[๑๘๗] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตอกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมคี วามพรอม
เพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด แตกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๘๘] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด กุศล*ธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๘๙] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
อุปปาทวาร จบ
นิโรธวาร
[๑๙๐] กุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตว
นั้นยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป กุศลธรรมของสัตว
นั้น ยอมดับไป
หามิได
[๑๙๑] กุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ กุศลธรรม
และอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดยอมดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตจิต ยอมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็
หาไม ในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศล*ธรรมก็จะดับไป ในภังคขณะแหงกุศล
[๑๙๒] อกุศลธรรมของสัตวใดยอมดับไป อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปในภังคขณะแหง

กุศล แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมดับไป ใน
ภังคขณะแหงอกุศล
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ยอม
ดับไป ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ อัพยากตธรรมยอมดับไป และ
อกุศลธรรมยอมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศล
[๑๙๓] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อกุศลธรรมในภูมินั้น
ยอมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรมในภูมิ
นั้น ยอมดับไป
ถูกแลว
[๑๙๔] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากตธรรม
ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ยอมดับไป กุศลธรรม
ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรม
ยอมดับไปในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมก็ยอม
เกิดขึ้น ในภูมนิ ั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๙๕] อกุศลธรรมยอมดับไปในภูมิใด อัพยากตธรรมยอม
ดับไปในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรมยอม
ดับไปในภูมินั้น
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตอกุศล*ธรรมยอมดับไปในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมดับไป และอกุศลธรรม
ก็ยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๑๙๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ

หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
หามิได
[๑๙๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นยอมดับไป
ก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ใน
ภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๑๙๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นยอมดับไป
ก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมดับไป อัพยากตธรรมก็ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูกําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหง
อกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป และอกุศลธรรม
ก็ยอมดับไป
[๑๙๙] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป

แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
คือ สัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และ
อกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป และอกุศลธรรม
ก็ยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดบั ไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศล*วิปปยุตตจิต และกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมดับไป
และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๐๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดบั ไป แตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวง
ที่กําลังเกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะ
แหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากต*ธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยูในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรม
ก็ยอมไมดับไป
[๒๐๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยูในภังคขณะ
แหงอกุศลวิปปยุตจิตต ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม
ไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะ
แหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรม

ของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อัพยากต*ธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และ
อกุศลธรรมก็ยอ มไมดับไป
[๒๐๒] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับ อกุศลธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป กุศลธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๐๓] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมิใด ยอมไมดบั ไป กุศลธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ไมมี
[๒๐๔] อกุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรม ในภูมิใด ยอมไมดบั ไป อกุศลธรรม
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ไมมี
[๒๐๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไม
ดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว
ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป

ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอม
ไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว ยอม
ไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๐๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากต*ธรรม ก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไม
ดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ใน
ภังคขณะแหงอกุศล ยอมไมดบั ไป และกุศลธรรม ก็ยอมไมดบั ไป
[๒๐๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ยอมไมดับไป แตอัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็ยอม
ไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไม
ดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด

ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ใน
ภังคขณะแหงกุศล ยอมไมดบั ไป และอกุศลธรรม ก็ยอมไมดับไป
[๒๐๘] กุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๐๙] กุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๑๐] อกุศลธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๑๑] กุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรมใน
ภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวาอกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรมในภูมิ
นั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๑๒] กุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรมใน
ภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แต
กุศลธรรมในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรม เคยดับไปแลว และ

กุศลธรรมก็เคยดับไปแลว ในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
[๒๑๓] อกุศลธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อัพยากตธรรม
ในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใดเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ในภูมินั้นเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว แต
อกุศลธรรมในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปน
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรม
ก็เคยดับไปแลว
[๒๑๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
เคยดับแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับแลว

อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว
[๒๑๗] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้นไมเคยดับไปแลว
ไมมี
[๒๑๘] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว
ไมมี
[๒๑๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว
ไมมี
[๒๒๐] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๑] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากต*ธรรมในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว

ไมมี
[๒๒๒] อกุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากต*ธรรมในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ไมมี
[๒๒๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว
และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาถึงชัน้ สุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และอัพยากตธรรม
ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไป
แลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็ไมเคย

ดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไป
แลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๒๖] กุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป
และอกุศลธรรม ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตว
นั้น จักดับไป
ถูกแลว
[๒๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระ
อรหันต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อัพยากต*ธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และกุศลธรรมก็จกั ดับไป
[๒๒๘] อกุศลธรรมของสัตวใดจักดับไป อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู
เปนพระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักดับไป
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๒๙] กุศลธรรมในภูมิใด จักดับไป ฯลฯ
[๒๓๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ

ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป แตอกุศล*ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรม
ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไป
ถูกแลว
[๒๓๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยา*กตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น
คือพระอรหันต และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักดับไปก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมี
ขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๓๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรคในลําดับแหงจิตใด
และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป
ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักดับไป
[๒๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของสัตวนั้น
จักไมดับไป
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค

ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระอรหันตจักไมดับไป และกุศลธรรมก็จักไมดับไป
[๒๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูเปนพระ
อรหันต จักไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป และอัพยากต*ธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผู
เปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๓๖] กุศลธรรมในภูมิใด จักไมดับไป ฯลฯ
[๒๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหง
อรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปนพระอรหันต ผูเปน
อสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็จักไมดับไป
[๒๓๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป

อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นในภูมินั้น ผูเปน
พระอรหันต และอสัญญสัตว จักไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๓๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
และอสัญญสัตว จักไมดับไป แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป
ถูกแลว
[๒๔๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต

ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคย
ดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะ
แหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรม
ก็ยอมดับไป
[๒๔๓] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ
[๒๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศล*ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยา*กตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๔๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป

อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
อุปปาทขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว เคยดับ
ไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะ
แหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และ
อกุศลธรรมก็ยอ มดับไป
[๒๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไป
ไมมี
[๒๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไป
ไมมี
[๒๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดบั ไป อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไป
ไมมี
[๒๕๐] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ
[๒๕๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตว

เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และ
อสัญญสัตว ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๕๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และอัพยากต*ธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๕๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้นในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดบั ไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมดับไป และ
อัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ถูกแลว
[๒๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อกุศลธรรมของสัตว
นั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม
ดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ยอมดับไป ในภังคขณะแหงกุศล และอกุศลธรรม
ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตว

นั้น ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๕๗] กุศลธรรม ในภูมิใด ยอมดับไป ฯลฯ
[๒๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ยอมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ยอมดับไป ในภังคขณะ
แหงกุศล และอกุศลธรรม ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป

อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรม ก็ยอมดับไป
[๒๕๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป อัพยากต
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตว จักดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๖๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือ อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต จักดับไป แตอกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศล อัพยากต
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป และอกุศลธรรมก็ยอมดับไป
[๒๖๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
อุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน
ลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอมไมดับไป และอกุศลธรรมก็จัก
ไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป

สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม
ไมดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาท
ขณะแหงจิตนั้น จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๖๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้นยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดบั ไป อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะแหงจิต
ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๖๔] กุศลธรรมในภูมิใด ยอมไมดับไป ฯลฯ
[๒๖๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น ยอมไมดับไป และอกุศลธรรม
ก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศล-

*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ใน
ลําดับแหงจิตใจ ในภังคขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด และอสัญญสัตว
จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๖๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งปวง ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป และ
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป
ถูกแลว
[๒๖๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในอุปปาทขณะ
แหงจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต และอสัญญสัตวยอมไมดับไป แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป และ
อัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไป
ถูกแลว
[๒๖๘] กุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ผูเปน
พระอรหันต และผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับไปแลว
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป

หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของสัตว
นั้น เคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๖๙] กุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้นเคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น เคยดับไปแลว
ถูกแลว
[๒๗๑] กุศลธรรมในภูมิใด เคยดับไปแลว ฯลฯ
[๒๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยดับ
ไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ เคยดับ
ไปแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับ
ไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขนั ธ
๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็เคยดับไปแลว

[๒๗๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
เคยดับไปแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมือ่
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ก็จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็เคย
ดับไปแลว
[๒๗๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
เคยดับไปแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕
เคยดับไปแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสในเมือ่
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยดับไปแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็เคย
ดับไปแลว
[๒๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๗๖] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับแลว อัพยากตธรรม

ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๗๘] กุศลธรรมในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว ฯลฯ
[๒๗๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู ไมเคยดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปนอสัญญสัตว
ไมเคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค ผูเปนพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหง
จิตใด จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปนอสัญญสัตว จักไม
ดับไป และกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
[๒๘๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
[๒๘๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ

จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
เคยดับไปแลว
นิโรธวาร จบ
อุปปาทนิโรธวาร
[๒๘๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อกุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักดับหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมดับ กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ยอมดับหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๔] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิด อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ยอมดับหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมดับ อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมเกิด
หามิได
[๒๘๕] กุศลธรรมยอมเกิดในภูมิใด อกุศลธรรมยอมดับ
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมยอมดับในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิด
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๒๘๖] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรม
ยอมดับไปในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับในภูมิใด กุศลธรรมยอมเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมยอมดับในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตกุศลธรรม
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ยอมดับไป และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น
[๒๘๗] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรม
ยอมดับไปในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมิใด อกุศลธรรมยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรม
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมยอมดับไปในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการ*ภูมิ ปญจโวการภูมิ และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๒๘๘] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น
หามิได
[๒๘๙] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
หามิได
[๒๙๐] อกุศลธรรมยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อัพยา*กตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมดับไปหรือ
หามิได
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
หามิได
[๒๙๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปหรือ

ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้น
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแหงกุศล*วิปปยุตตจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอกุศลธรรมยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมดบั ไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึน้ ก็หาไม อกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมดับไป ในภังคขณะแหงอกุศล*วิปปยุตตจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และกุศลธรรม ก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๒๙๒] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอม
ไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ใน
อุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศล
และอกุศล ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไป
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึน้ ก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมดับไป
และกุศลธรรมก็ยอมไมดับไป
[๒๙๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมดบั ไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมดับไปก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
อกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล
และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดบั ไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ยอมไมดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น

ในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไม
ดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแหงอกุศล*วิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอม
ไมดับไป และอกุศลธรรมก็ยอ มไมเกิดขึ้น
[๒๙๔] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อกุศลธรรมยอม
ไมดับไปในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด กุศลธรรมยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๒๙๕] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรม
ยอมไมดับไปในภูมินั้นหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด กุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๒๙๖] อกุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรม
ยอมไมดับไปในภูมินั้นหรือ
ยอมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมยอมไมดับไปในภูมิใด อกุศลธรรม
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๒๙๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปหรือ
ในภังคขณะแหงอกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไม
เกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไป ก็หาไม
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศล*ธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น

ยอมไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ก็หาไม ในภังคขณะแหงอกุศลวิปปยุตตจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว ยอมไมดับไป
และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้
[๒๙๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต
ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหงกุศลและอกุศล ยอมไมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรม ก็ยอมไมดบั ไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ยอมไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะแหง
กุศลและอกุศล ยอมไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้
[๒๙๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมดบั ไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต
ในปวัตติกาล ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็ยอมไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ยอมไมดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล ในอรูปภูมิ ในภังคขณะ
แหงกุศลและอกุศล ยอมไมดบั ไป และอกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น

[๓๐๐] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๐๑] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๐๒] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึน้ แลว อัพยากต
ธรรมของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๐๓] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อกุศลธรรม
เคยดับไปแลว ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๓๐๔] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรม
เคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว
แตกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปน
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๕] อกุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรม

เคยดับไปแลว ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมเคยดับไปแลว ในภูมิใด อกุศลธรรม
เคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ เคยดับไปแลว
แตอกุศลธรรม ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น
ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็เคยเกิด
ขึ้นแลว
[๓๐๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ เคยดับไปแลว และกุศลธรรม
ก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว
และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึน้ แลว

อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตอกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคยดับไปแลว
และอกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๐๙] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๐] กุศลธรรมของสัตวใดไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศล
ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๑] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ไมมี
[๓๑๒] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อกุศลธรรมไม
เคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด กุศลธรรม
ไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๓๑๓] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเคยดับไปแลว ในภูมินั้นหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด กุศล

ธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๑๔] อกุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด อัพยากตธรรม
ไมเคยดับไปแลว ในภูมินั้นหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรม ไมเคยดับไปแลว ในภูมิใด อกุศล
ธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๑๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
อกุศลจิตดวงที่ ๒ เปนไปอยู ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว ไมเคยเกิดขึ้นแลว
และอกุศลธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๑๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ?
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยเกิดขึน้ แลว และ
อัพยากตธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไป
แลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๑๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้น
แลว อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลว
หรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ไมเคยเกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรมของ

สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ไมเคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรม
ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับ
ไปแลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๑๘] กุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึ้น อกุศลธรรมของสัตวนั้น
จักดับไปหรือ
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๑๙] กุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึ้น อัพยากตธรรมของสัตว
นั้นจักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค และพระอรหันต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และกุศลธรรม
ก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๐] อกุศลธรรมของสัตวใด จักเกิดขึน้ อัพยากตธรรมของ
สัตวนั้นจักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค และพระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักเกิดไปก็หาไม อัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น นอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๑] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อกุศลธรรมจักดับไป

ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับ ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๓๒๒] กุศลธรรมจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อัพยากตธรรมจักดับไป
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมิใด กุศลธรรมจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว แตอกุศลธรรม
ในภูมินั้นจักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ จักดับไป และกุศลธรรมก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๓] อกุศลธรรมจักเกิดขึ้นในภูมิใด อัพยากตธรรมจักดับไป
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมจักดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักเกิดขึ้นในภูมินั้น
อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรม
ในภูมินั้น จักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมในภูมินั้น ซึ่งเปนจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ จักดับไป และอกุศลธรรมก็จกั เกิดขึน้
[๓๒๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดขึน้ อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
นอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จกั ดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๒๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดขึน้ อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว

หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค พระอรหันต และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขนั ธ ๔ ผูมีขันธ ๕ และกุศลธรรมก็จัก
เกิดขึ้น
[๓๒๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค พระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
และอสัญญสัตว จักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักเกิดขึ้นก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีขันธ ๔
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้ จักดับไป และอกุศลธรรม ก็จักเกิดขึ้น
[๓๒๗] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึน้ อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น จักไมเกิดขึ้น
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึ้น
ก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมคี วามพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
จักไมดับไป และอกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้น
[๓๒๘] กุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึน้ อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
และพระอรหันต จักไมเกิดขึน้ แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไป
ก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึ้น
และอัพยากตธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรม

ของสัตวนั้น จักไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๒๙] อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด จักไมเกิดขึ้น
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรม
ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๓๐] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมดับไป ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด กุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๓๓๑] กุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมิใด อัพยากตธรรม
จักไมดับไป ในภูมินั้นหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด กุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้น ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๓๒] อกุศลธรรมจักไมเกิดขึ้น ในภูมิใด อัพยากตธรรม
จักไมดับไป ในภูมินั้นหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมจักไมดับไป ในภูมิใด อกุศลธรรม
จักไมเกิดขึ้น ในภูมินั้น
ไมมี
[๓๓๓] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
ถูกแลว

หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมเกิดขึน้
สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมเกิดขึน้ ก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค พระอรหันต และอสัญญสัตว จักไม
ดับไป และกุศลธรรมก็จักไมเกิดขึ้น
[๓๓๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค พระอรหันต และอสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรม ก็จัก
ไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมเกิดขึน้
ถูกแลว
[๓๓๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยอรหัตมรรค พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึง่ อรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด
และอสัญญสัตว จักไมเกิดขึ้น แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมเกิดขึน้ และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๓๖] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึน้ อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต

ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๓๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึน้ อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๓๘] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด เคยดับไปแลว อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น เคยดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึน้
[๓๓๙] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๔๐] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต เคยดับไปแลว แตกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๔๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้นเคยดับไปแลวหรือ

ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคยดับไปแลว แตกุศล*ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลว และกุศลธรรมก็
ยอมเกิดขึ้น
[๓๔๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยดับไปแลวหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยดับไปแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว เคย
ดับไปแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม
ในอุปปาทขณะแหงอกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคย
ดับไปแลว และอกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๔๓] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิด อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๔] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๕] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
เคยดับไปแลว

หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ไมเคยดับไปแลว อกุศล*ธรรมของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ไมมี
[๓๔๖] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๔๗] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไป
แลวก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ใน
เมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึน้ และอกุศลธรรมก็ไม
เคยดับไปแลว
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไปแลว
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๔๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึน้
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม กุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูกําลังเขาถึงชัน้ สุทธาวาส ยอมไมเกิดขึ้น และ
อัพยากตธรรมก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไป
แลว กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึน้
ถูกแลว
[๓๔๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึน้
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยดับไปแลวก็หาไม อกุศล*ธรรมของสัตวเหลานั้น ผูกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากต*ธรรม ก็ไมเคยดับไปแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยดับไป

แลว อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึน้
ถูกแลว
[๓๕๐] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึน้ อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ยอมเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม ในอุปปาทขณะ
แหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น นอกนี้ ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
ก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวจักดับไป แต
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๑] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึน้ อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น
[๓๕๒] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมเกิดขึ้น อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว จักดับไป
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงอกุศล
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้นจักดับไป และอกุศลธรรมก็ยอ มเกิดขึ้น

[๓๕๓] กุศลธรรมยอมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๕๔] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป
ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
นอกนี้ ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะแหงกุศล อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรมก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว จักดับไป
แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะ
แหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไป และกุศลธรรม
ก็ยอมเกิดขึ้น
[๓๕๖] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ถูกแลว
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว จักดับไป
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมเกิดขึน้ ก็หาไม ในอุปปาทขณะ
แหงกุศล อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไป และอกุศลธรรมก็ยอม

เกิดขึ้น
[๓๕๗] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระอรหันตผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับ
แหงจิตใด ยอมไมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ยอมไมเกิดขึน้
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้นก็หาไม อกุศลธรรม
ของสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะ
ซึ่งพระอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น จักไมดับไป
และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึน้
[๓๕๘] กุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตวยอมไมเกิดขึ้น
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิม*จิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๕๙] อกุศลธรรมของสัตวใด ยอมไมเกิดขึ้น อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ยอมไมเกิดขึ้น

ถูกแลว
[๓๖๐] กุศลธรรมยอมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๖๑] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต ยอมไมเกิดขึ้น แตอกุศลธรรมของ
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค พระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึ้น
และอกุศลธรรมก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ในอุปปาทขณะแหงอรหัตมรรค สัตวเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิด
ขึ้นก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูที่จักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหง
จิตนั้น และอสัญญสัตว จักไมดับไป และกุศลธรรมก็ยอมไมเกิดขึ้น
[๓๖๒] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึน้ แต
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากต*ธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๖๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ยอมไมเกิดขึ้น
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอกุศลวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว ยอมไมเกิดขึน้
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักไมดับไปก็หาไม ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต

อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น และอัพยากตธรรม
ก็จักไมดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ยอมไมเกิดขึ้น
ถูกแลว
[๓๖๔] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคยเกิดขึ้นแลว
แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๖๕] กุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดขึ้นแลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรม ก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๖๖] อกุศลธรรมของสัตวใด เคยเกิดขึ้นแลว อัพยากตธรรม
ของสัตวนั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น เคยเกิดขึ้นแลว
แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น จักดับไปก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
นอกนี้ เคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักดับไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น เคยเกิดขึ้นแลว
ถูกแลว
[๓๖๗] กุศลธรรมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๖๘] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ

กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด เคย
เกิดขึ้นแลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม กุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคย
เกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรมก็จักดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคย
เกิดขึ้นแลวก็หาไม อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมี
ขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๖๙] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น จักดับไปก็หาไม
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕
เคยเกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว จักดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ จักดับไป และกุศลธรรมก็เคย
เกิดขึ้นแลว
[๓๗๐] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด เคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักดับไปหรือ
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น เคย
เกิดขึ้นแลว แตอัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นจักดับไปก็หาไม อกุศล
ธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมีขันธ ๕ เคย
เกิดขึ้นแลว และอัพยากตธรรมก็จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักดับไป
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น เคยเกิดขึน้ แลว
อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ

ทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตวจักดับไป แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น เคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม อัพยากตธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวนอกนี้ ผูมีขันธ ๔ ผูมขี ันธ ๕ จักดับไป และอกุศลธรรมก็เคย
เกิดขึ้นแลว
[๓๗๑] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด จักไมดับไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๒] กุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป กุศลธรรมของ
สัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๓] อกุศลธรรมของสัตวใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว อัพยากต*ธรรมของสัตวนั้น จักไมดับไปหรือ
ไมมี
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด จักไมดบั ไป อกุศลธรรม
ของสัตวนั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๔] กุศลธรรมไมเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด ฯลฯ
[๓๗๕] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อ
ทุติยจิตเปนไปอยู ไมเคยเกิดขึน้ แลว แตอกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
จักไมดับไปก็หาไม กุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และอกุศลธรรม ก็จักไมดับไป
หรือวา อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป กุศล*ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อกุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น คือผูมคี วามพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค พระอรหันต ผูจักไดเฉพาะซึ่งอรหัตมรรค ในลําดับแหงจิตใด

จักไมดับไป แตกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลวก็หาไม
อกุศลธรรมของสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว จักไมดับไป และ
กุศลธรรมก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๖] กุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไป
กุศลธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
[๓๗๗] อกุศลธรรมของสัตวใด ในภูมิใด ไมเคยเกิดขึ้นแลว
อัพยากตธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น จักไมดับไปหรือ
จักดับไป
หรือวา อัพยากตธรรมของสัตวใด ในภูมิใด จักไมดับไปอกุศล
ธรรมของสัตวนั้น ในภูมินั้น ไมเคยเกิดขึ้นแลว
เคยเกิดขึ้นแลว
อุปปาทนิโรธวาร จบ
ปวัตติวาร จบ
ภาวนาวาร
[๓๗๘] บุคคลใดเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นละอกุศลธรรม
หรือ
ถูกแลว
หรือวา บุคคลใดละอกุศลธรรม บุคคลนั้นเจริญกุศลธรรม
ถูกแลว
บุคคลใดไมเจริญกุศลธรรม บุคคลนั้นไมละอกุศลธรรมหรือ
ถูกแลว
หรือวา บุคคลใดไมละอกุศลธรรม บุคคลนั้นไมเจริญกุศลธรรม
ถูกแลว ฯลฯ
ภาวนาวาร จบ
ธรรมยมก จบ
อินทริยยมก
ปณณัตติวาร
[๓๗๙] อินทรีย ๒๒ คือ
๑. จักขุนทรีย

๒. โสตินทรีย
๓. ฆานินทรีย
๔. ชิวหินทรีย
๕. กายินทรีย
๖. มนินทรีย
๗. อิตถินทรีย
๘. ปุริสินทรีย
๙. ชีวิตินทรีย
๑๐. สุขินทรีย
๑๑. ทุกขินทรีย
๑๒. โสมนัสสินทรีย
๑๓. โทมนัสสินทรีย
๑๔. อุเปกขินทรีย
๑๕. สัทธินทรีย
๑๖. วิริยินทรีย
๑๗. สตินทรีย
๑๘. สมาธินทรีย
๑๙. ปญญินทรีย
๒๐. อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
๒๑. อัญญินทรีย
๒๒. อัญญาตาวินทรีย
อุทเทส
[๓๘๐] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ จักขุนทรีย เรียกวาจักขุหรือ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ โสตินทรีย เรียกวาโสตะหรือ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ
กาย เรียกวากายินทรียหรือ กายินทรีย เรียกวากายหรือ
มโนเรียกวามนินทรียหรือ มนินทรีย เรียกวามโนหรือ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ
ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ
สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ

โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ โสมนัสสินทรีย เรียกวา
โสมนัสหรือ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนัส
หรือ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ
สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ วิริยินทรีย เรียกวาวิริยะหรือ
สติ เรียกวาสตินทรียหรือ สตินทรีย เรียกวาสติหรือ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียห รือ สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ อัญญาตาวินทรีย เรียกวา
อัญญาตาวีหรือ
[๓๘๑] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชจักขุนทรีย ไม
เรียกวาจักขุหรือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวา
โสตะหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวา
ฆานะหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวา
ชิวหาหรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ ไมใชกายินทรีย ไมเรียกวา
กายหรือ
ไมใชใจ ไมเรียกวามนินทรียหรือ ไมใชมนินทรีย ไมเรียกวาใจหรือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวา
อิตถีหรือ
ไมใชบุรุษ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ ไมใชปุริสินทรีย ไมเรียกวา
บุรุษหรือ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ ไมใชชีวิตินทรีย ไมเรียกวา
ชีวิตหรือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชสุขนิ ทรีย ไมเรียกวา

สุขหรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวา
ทุกขหรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชโสมนัสสินทรีย
ไมเรียกวาโสมนัสหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชโทมนัสสินทรีย
ไมเรียกวาโทมนัสหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ ไมใชอุเปกขินทรีย
ไมเรียกวาอุเบกขาหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวา
สัทธาหรือ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรียหรือ ไมใชวิริยินทรีย ไมเรียกวา
วิริยะหรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวา
สติหรือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวา
สมาธิหรือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวา
ปญญาหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวา
อัญญะหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ ไมใชอัญญาตาวินทรีย
ไมเรียกวาอัญญาตาวีหรือ
[๓๘๒] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ

จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
กาย เรียกวากายินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
มโน เรียกวามนินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ

อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สติ เรียกวาสตินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ อินทรีย
เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
[๓๘๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรียไมเรียกวา
โสตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ฆานินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ชิวหินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
กายินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
มนินทรียหรือ

ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อิตถินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ปุริสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ชีวิตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
สุขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ทุกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อุเปกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
สัทธินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
วิริยินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
สตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
สมาธินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ปญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา

จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชบุรุษ ไมเรียกวา ปุริสนิ ทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียก
วาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ

ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ ไมใชอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
[๓๘๔] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ
โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
กาย เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
สุข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียหรือ
สติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
[๓๘๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา

จักขุนทรียหรือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โสตินทรียหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ฆานินทรียหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
หรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
หรือ
ไมใชใจ ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรีย
หรือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
หรือ
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
หรือ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรีย
หรือ
ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรีย
หรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย
หรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อุเปกขินทรียหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
หรือ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
หรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย
หรือ

ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
หรือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
ปญญินทรียหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไม
เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญินทรียหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
[๓๘๖] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวา โสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาฆานินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวากายินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียห รือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ

อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
กาย เรียกวาอินทรียหรือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรียเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สุข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ อินทรีย
เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ

ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียห รือ อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
[๓๘๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โสตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวิตินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โสมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
โทมนัสสินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา

อุเปกขินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
หรือ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
อัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ

ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียห รือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย
ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
หรือ ฯลฯ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา
จักขุนทรียหรือ ฯลฯ ไมใชอนิ ทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
อุทเทสวาร จบ
นิทเทสวาร
[๓๘๘] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
จักขุนทรีย เรียกวาจักขุหรือ
ถูกแลว

โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรีย
เรียกวาโสตดวย เรียกวาโสตินทรียดวย
โสตินทรีย เรียกวาโสตหรือ
ถูกแลว
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ฆานินทรีย เรียกวาฆานะหรือ
ถูกแลว
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ชิวหินทรีย เรียกวาชิวหาหรือ
ถูกแลว
กาย เรียกวากายินทรียหรือ
เวนกายินทรียเสีย กายที่เหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายินทรีย
กายินทรีย เรียกวากายดวย เรียกวากายินทรียด วย
กายินทรีย เรียกวากายหรือ
ถูกแลว
มโน เรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
มนินทรีย เรียกวามโนหรือ
ถูกแลว
[๓๘๙] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ
หามิได
อิตถินทรีย เรียกวาอิตถีหรือ
หามิได
ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ
หามิได
ปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะหรือ
หามิได
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว
ชีวิตินทรีย เรียกวาชีวิตหรือ

ถูกแลว
[๓๙๐] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
สุขินทรีย เรียกวาสุขหรือ
ถูกแลว
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ทุกขินทรีย เรียกวาทุกขหรือ
ถูกแลว
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
โสมนัสสินทรีย เรียกวาโสมนัสหรือ
ถูกแลว
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
โทมนัสสินทรีย เรียกวาโทมนัสหรือ
ถูกแลว
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวา
อุเปกขินทรีย อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย
อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๑] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
สัทธินทรีย เรียกวาสัทธาหรือ
ถูกแลว
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
วิริยินทรีย เรียกวาวิริยะหรือ
ถูกแลว
สติ เรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
สตินทรีย เรียกวาสติหรือ

ถูกแลว
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียห รือ
ถูกแลว
สมาธินทรีย เรียกวาสมาธิหรือ
ถูกแลว
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ปญญินทรีย เรียกวาปญญาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๒] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือ
ถูกแลว
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติหรือ
ถูกแลว
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
อัญญินทรีย เรียกวาอัญญะหรือ
ถูกแลว
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอัญญาตาวีหรือ
ถูกแลว
[๓๙๓] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุนทรีย ไมเรียกวาจักขุหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย เรียกวาจักขุ เวนจักขุ
และจักขุนทรียเ สีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาจักขุ ทั้งไมเรียกวาจักขุนทรีย
ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสตินทรีย ไมเรียกวาโสตะหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย เรียกวาโสต เวนโสต
และโสตินทรียเ สีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโสต ทั้งไมเรียกวาโสตินทรีย
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ

ถูกแลว
ไมใชฆานินทรีย ไมเรียกวาฆานะหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหินทรีย ไมเรียกวาชิวหาหรือ
ถูกแลว
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชกายินทรีย ไมเรียกวากายหรือ
ถูกแลว
เวนกายินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวากายินทรีย เรียกวากาย
เวนกายและกายินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวากายทั้งไมเรียกวากายินทรีย
ไมใชใจ ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชมนินทรีย ไมเรียกวาใจหรือ
ถูกแลว
[๓๙๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรีย
เสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถี ทั้งไมเรียกวาอิตถินทรีย
ไมใชอิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถีหรือ
อิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรีย เรียกวาอิตถี เวนอิตถี และอิตถินทรียเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถี ทั้งไมเรียกวาอิตถินทรีย
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสนิ ทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรีย เวนปุริสะ และ
ปุริสินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะ ทั้งไมเรียกวาปุริสินทรีย
ไมใชปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะหรือ
ปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรีย เรียกวาปุริสะ เวนปุริสะ และปุริสินทรีย
เสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปุริสะ ทั้งไมเรียกวาปุริสินทรีย
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชีวิตินทรีย ไมเรียกวาชีวิตหรือ
ถูกแลว

[๓๙๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสุขินทรีย ไมเรียกวาสุขหรือ
ถูกแลว
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชทุกขินทรีย ไมเรียกวาทุกขหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัสสินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสหรือ
ถูกแลว
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอุเปกขินทรีย ไมเรียกวาอุเบกขาหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย เรียก
วาอุเบกขา เวนอุเบกขาและอุเปกขินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา
ทั้งไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๓๙๖] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชสัทธินทรีย ไมเรียกวาสัทธาหรือ
ถูกแลว
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชวิริยินทรีย ไมเรียกวาวิริยะหรือ
ถูกแลว
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสตินทรีย ไมเรียกวาสติหรือ

ถูกแลว
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสมาธินทรีย ไมเรียกวาสมาธิหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญินทรีย ไมเรียกวาปญญาหรือ
ถูกแลว
[๓๙๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญ*ญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญ*ญัสสามีติหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญินทรีย ไมเรียกวาอัญญะหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญาตาวินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวีหรือ
ถูกแลว
[๓๙๘] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวา โสตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียห รือ

ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียที่
เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวากายินทรียห รือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวามนินทรีย
[๓๙๙] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาปุรสิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ

ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชีวติ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ ินทรีย
[๔๐๐] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสุขนิ ทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสุขนิ ทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียห รือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ

อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดว ย อินทรีย-
*ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๐๑] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียห รือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียห รือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาวิรยิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรียทเี่ หลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรียทเี่ หลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๐๒] จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ

ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
จักขุ เรียกวาจักขุนทรียหรือ
ทิพพจักขุ ปญญาจักขุ เรียกวาจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรีย จักขุนทรีย
เรียกวาจักขุดวย เรียกวาจักขุนทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๓] โสตะ เรียกวาโสตินทรียหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรีย
เรียกวาโสตดวย เรียกวาโสตินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
โสต เรียกวาโสตินทรียหรือ
ทิพพโสต ตัณหาโสต เรียกวาโสต ไมเรียกวาโสตินทรีย โสตินทรีย
เรียกวาโสตดวย เรียกวาโสตินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๔] ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ

จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๕] ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชิวหา เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๖] กาย เรียกวากายินทรียหรือ
เวนกายินทรีย กายที่เหลือ ไมเรียกวากายินทรีย กายินทรีย เรียกวา*กายดวย เรียกวากายินทรียด วย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
กาย เรียกวากายินทรียหรือ
เวนกายินทรีย กายที่เหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวากายินทรีย กายินทรีย
เรียกวากายดวย เรียกวากายินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๗] ใจ เรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ

เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ใจ เรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๘] อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อิตถี เรียกวาอิตถินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๐๙] ปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ปุริสะ เรียกวาปุริสินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๐] ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชีวิต เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว

อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๑] สุข เรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ทุกข เรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โสมนัส เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โทมนัส เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวา*อุเปกขินทรีย อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
เวนอุเปกขินทรียเสีย อุเบกขาที่เหลือ เรียกวาอุเบกขา ไมเรียกวา*อุเปกขินทรีย อุเปกขินทรีย เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดวย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๑๒] สัทธา เรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
วิริยะ เรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
สติ เรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
สมาธิ เรียกวาสมาธินทรียห รือ
ถูกแลว ฯลฯ
ปญญา เรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ

[๔๑๓] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญะ เรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
[๔๑๔] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว

ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๑๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ ินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๑๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขนิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ

ถูกแลว
[๔๑๗] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๑๘] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว

[๔๑๙] ไมใชโสตะ ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสต ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๐] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๑] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๒] ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชกาย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๓] ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ

ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชมนะ ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๔] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถี และอิตถินทรีย
เสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอิตถินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอิตถินทรีย เวนอิตถีและอิตถินทรีย
เสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอิตถินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๕] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรีย เวนปุริสะและ
ปุริสินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุริสินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาปุริสนิ ทรียหรือ
ปุริสินทรีย ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาปุริสนิ ทรีย เวนปุริสะและ
ปุริสินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาปุริสินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๖] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ถูกแลว

ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสุข ไมเรียกวาสุขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๘] ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๒๙] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๐] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ

ถูกแลว
[๔๓๑] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๒] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๓] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาวิรยิ นิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๔] ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสติ ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว

[๔๓๕] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียห รือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๖] ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๓๗] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๓๘] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวา อัญญาตาวินทรียหรือ

ถูกแลว
[๔๓๙] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๐] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย
โสต เรียกวาอินทรียหรือ
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้นเรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรียดวย
โสตที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรีย
ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียห รือ
ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
กาย เรียกวาอินทรียหรือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนั้น เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียดวย
กายที่เหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย

อินทรีย เรียกวากายินทรียห รือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
ใจ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวามนินทรีย
[๔๔๑] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาปุรสิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชีวติ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ ินทรีย
[๔๔๒] สุข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสุขนิ ทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสุขนิ ทรีย
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียห รือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย

โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ
อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานั้น เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวา
อินทรียดวย อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดว ย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๔๓] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียห รือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียห รือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาวิรยิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
สติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย
สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว

อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๔๔] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๔๕] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุ
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสตและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียด ว ย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ

ถูกแลว
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนฆานะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาฆานะ เรียกวาอินทรีย เวนฆานะ
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวน
ชิวหาและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวากายินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนมนะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะ
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวามนินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๖] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถี
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปุริสะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรีย เวน
ปุริสะและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปุรสิ ะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย

ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชีวติ เรียกวาอินทรีย เวนชีวิต
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาชีวิตดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ ินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๗] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุข
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสุขนิ ทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนทุกขเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกข
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโสมนัสและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย
ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโทมนัสและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย
ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ

เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรีย
เวนอุเบกขาและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไม
เรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๔๘] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวนสัทธา
และอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะ เรียกวาอินทรีย เวน
วิริยะและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติและ
อินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวน
สมาธิและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรีย
เวนปญญาและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปญญาดวย
ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรียหรือ

ถูกแลว
[๔๔๙] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญ*ญัสสามีติ เรียกวาอินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียทั้งหลายเสีย
อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญะและอินทรียทั้งหลายเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย
ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญาตาวีและอินทรียท ั้งหลายเสีย อินทรียที่เหลือไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย
ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๕๐] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสตินทรียหรือ
โสตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาโสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาฆานินทรียห รือ
ฆานินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาฆานินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชิวหินทรียหรือ
ชิวหินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชิวหินทรียดวย อินทรียที่เหลือ

เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชิวหินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวากายินทรียห รือ
กายินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวากายินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวากายินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวามนินทรียหรือ
มนินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวามนินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวามนินทรีย
[๔๕๑] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอิตถินทรียหรือ
อิตถินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาอิตถินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอิตถินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปุริสินทรียหรือ
ปุริสินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาปุรสิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปุริสินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาชีวิตินทรียหรือ
ชีวิตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาชีวติ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาชีวติ ินทรีย
[๔๕๒] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสุขินทรียหรือ
สุขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสุขนิ ทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสุขนิ ทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว

อินทรีย เรียกวาทุกขินทรียห รือ
ทุกขินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาทุกขินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาทุกขินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโสมนัสสินทรียหรือ
โสมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโสมนัสสินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโสมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาโทมนัสสินทรียหรือ
โทมนัสสินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาโทมนัสสินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาโทมนัสสินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอุเปกขินทรียหรือ
อุเปกขินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอุเปกขินทรียดว ย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอุเปกขินทรีย
[๔๕๓] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสัทธินทรียห รือ
สัทธินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสัทธินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสัทธินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาวิริยินทรียห รือ
วิริยินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาวิรยิ ินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาวิริยินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสตินทรียหรือ
สตินทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาสตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสตินทรีย

จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาสมาธินทรียหรือ
สมาธินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาสมาธินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาสมาธินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาปญญินทรียหรือ
ปญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาปญญินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาปญญินทรีย
[๔๕๔] จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียดวย อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรีย
ที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
จักขุ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๕] โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้น เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรีย

ดวย โสตที่เหลือ เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
โสตะ เรียกวาอินทรียหรือ
โสตใด เรียกวาอินทรีย โสตนั้น เรียกวาโสตดวย เรียกวาอินทรีย
ดวย โสตที่เหลือ เรียกวาโสต ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๖] ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ฆานะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๗] ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชิวหา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๘] กาย เรียกวากายินทรียหรือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนั้น เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรีย
ดวย กายทีเ่ หลือ เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย

อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
กาย เรียกวาอินทรียหรือ
กายใด เรียกวาอินทรีย กายนั้น เรียกวากายดวย เรียกวาอินทรียดวย
กายที่เหลือ เรียกวากาย ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๕๙] มนะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
มนะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๐] อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อิตถี เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๑] ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ

เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ปุริสะ เรียกวาอินทรียหรือ
หามิได
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๒] ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
ชีวิต เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรียเรียกวา อัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๓] สุข เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
สุข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
ทุกข เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โสมนัส เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
โทมนัส เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ

อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานั้น เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวา
อินทรียดวย อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อุเบกขา เรียกวาอินทรียหรือ
อุเบกขาใด เรียกวาอินทรีย อุเบกขานั้น เรียกวาอุเบกขาดวย เรียกวา
อินทรียดวย อุเบกขาที่เหลือ ไมเรียกวาอินทรีย
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
[๔๖๔] สัทธา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
วิริยะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
สติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
สมาธิ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ปญญา เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๖๕] อนัญญาตัญญัสสามีติ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
อัญญะ เรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อินทรีย เรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
อัญญาตาวินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญาตาวินทรียดวย
อินทรียที่เหลือ เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรีย
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว

อินทรีย เรียกวาจักขุนทรียห รือ
จักขุนทรีย เรียกวาอินทรียด วย เรียกวาจักขุนทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรีย ฯลฯ
อัญญาตาวี เรียกวาอินทรียห รือ
ถูกแลว
อินทรีย เรียกวาอัญญินทรียหรือ
อัญญินทรีย เรียกวาอินทรียดวย เรียกวาอัญญินทรียดวย อินทรียที่เหลือ
เรียกวาอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรีย
[๔๖๖] ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาโสตินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาฆานินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชจักขุ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนจักขุเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุ เรียกวาอินทรีย เวนจักขุ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาจักขุดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๖๗] ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสต
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสตเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสต เรียกวาอินทรีย เวนโสต
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาโสตดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ

ถูกแลว
[๔๖๘] ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนฆานะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาฆานะ เรียกวาอินทรีย
เวนฆานะและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชฆานะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนฆานะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาฆานะดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๖๙] ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวน
ชิวหาและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชิวหา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชิวหาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชิวหา เรียกวาอินทรีย เวน
ชิวหาและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาชิวหาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๐] ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชกาย ไมเรียกวาอินทรียหรือ
ถูกแลว
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๑] ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ

เวนมนะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชมนะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนมนะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวามนะ เรียกวาอินทรีย เวนมนะ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวามนะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๒] ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถี
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอิตถี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอิตถีเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถี เรียกวาอินทรีย เวนอิตถี
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอิตถีดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๓] ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปุริสะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรีย
เวนปุริสะและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปุริสะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปุริสะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปุริสะ เรียกวาอินทรีย
เวนปุริสะและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปุริสะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๔] ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชีวติ เรียกวาอินทรีย เวนชีวิต

และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชีวติ ดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชชีวิต ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนชีวิตเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชีวติ เรียกวาอินทรีย เวนชีวิต
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาชีวติ ดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๕] ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุขและ
อินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสุข ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสุขเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสุข เรียกวาอินทรีย เวนสุข
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสุขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๗๖] ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนทุกขเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกข
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชทุกข ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนทุกขเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาทุกข เรียกวาอินทรีย เวนทุกข
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาทุกขดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๗] ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโสมนัสและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ

ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโสมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโสมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโสมนัสและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโสมนัสดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๗๘] ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโทมนัสและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชโทมนัส ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนโทมนัสเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัส เรียกวาอินทรีย
เวนโทมนัสและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาโทมนัสดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
[๔๗๙] ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรีย
เวนอุเบกขาและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอุเบกขา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอุเบกขาเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขา เรียกวาอินทรีย
เวนอุเบกขาและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอุเบกขาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๐] ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวน

สัทธาและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสัทธา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสัทธาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสัทธา เรียกวาอินทรีย เวน
สัทธาและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสัทธาดวย ไมเรียกวาอินทรีย
ดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๑] ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะ เรียกวาอินทรีย เวนวิริยะ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชวิริยะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนวิริยะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาวิรยิ ะ เรียกวาอินทรีย เวน
วิริยะและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาวิริยะดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๒] ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสติ ไมเรียกวาอินทรียห รือ
เวนสติเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาสติ เรียกวาอินทรีย เวนสติ
และอินทรียเ สีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๓] ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวน
สมาธิและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย

ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชสมาธิ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนสมาธิเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาสมาธิ เรียกวาอินทรีย เวน
สมาธิและอินทรียเสีย อินทรียท ี่เหลือ ไมเรียกวาสมาธิดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๔] ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรีย
เวนปญญาและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชปญญา ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนปญญาเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาปญญา เรียกวาอินทรีย เวน
ปญญาและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาปญญาดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๕] ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัส*สามีติ เรียกวาอินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติ และอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ
ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอนัญญาตัญญัสสามีติ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอนัญญาตัญญัสสามีติเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญ*ญัสสามีติ เรียกวาอินทรีย เวนอนัญญาตัญญัสสามีติและอินทรียเสีย อินทรีย
ที่เหลือ ไมเรียกวาอนัญญาตัญญัสสามีติดวย ไมเรียกวาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๖] ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญะและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวา

อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญะ ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญะเสีย อินทรียทเี่ หลือ ไมเรียกวาอัญญะ เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญะและอินทรียเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญะดวย ไมเรียกวา
อินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
[๔๘๗] ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญาตาวีและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียก
วาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาจักขุนทรียหรือ
ถูกแลว ฯลฯ
ไมใชอัญญาตาวี ไมเรียกวาอินทรียหรือ
เวนอัญญาตาวีเสีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวี เรียกวาอินทรีย
เวนอัญญาตาวีและอินทรียเ สีย อินทรียที่เหลือ ไมเรียกวาอัญญาตาวีดวย ไมเรียก*วาอินทรียดวย
ไมใชอินทรีย ไมเรียกวาอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
นิทเทสวาร จบ
ปณณัตติวาร จบ
ปวัตติวาร
[๔๘๘] จักขุนทรีย เกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมมโี สตะ ที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตโสตินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และโสตินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้น
โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีแตโสตะ ไมมจี ักขุที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตินทรียยอมเกิดขึ้น

และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๔๘๙] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมมฆี านะที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ มีแตฆานะ ที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตฆานะ ไมมีจักขุที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตฆานะ มีแตจักขุ ที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู
[๔๙๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมใชอิตถีที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ไมมีจักขุที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิด*ขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี มีแตจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๑] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แก
สัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ ไมใชปุริสะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม*เกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุ เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นซึ่งเปนปุริสะ ไมมีจักขุ ที่กําลัง-

*เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
ซึ่งเปนปุริสะ มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๒] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กาํ ลังเกิดขึน้ อยู
แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีแตจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๓] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ เวนโสมนัสที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อม*เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด จักขุนทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๔๙๔] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ เวนอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา มีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๕] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้น

แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ เปนอเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๔๙๖] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญาไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูประกอบดวยปญญา
มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๗] จักขุนทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้
แกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๔๙๘] ฆานินทรียเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ

ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ไมมีฆานะที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี มีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๔๙๙] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๐] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ทีก่ าํ ลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู
[๕๐๑] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ

ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ
มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส
มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๒] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ มี
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา มี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๓] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปนอเหตุกสัตว
ที่เกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว

มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๔] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
ประกอบดวยปญญา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๐๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
หามิได
หรือวา ปุริสินทรีย ยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หามิได
[๕๐๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลัง

เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๕๐๘] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี
มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส
สินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๐๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี มี
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๐] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู

หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๑๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้น แกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี
ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบ
ดวยปญญา เปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอม เกิด
ขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๕๑๓] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู

แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นซึ่งเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๔] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวนโสมนัสที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ
ไมมีโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ไมเปน
ปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส
สินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส
เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๑๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวนอุเบกขาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ มเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๑๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๑๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัส
สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ชีวิตินทรียยอม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นและอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้
อยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธา*สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นและปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
ญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว

[๕๒๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตมนินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท*ขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๒๔] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
หามิได
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
หามิได
[๕๒๕] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนอเหตุก*สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ปราศจาก
ศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
โสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ประกอบ
ดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาปราศจากโสมนัส
ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวย
โสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๒๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ

โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากปญญา
ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส
ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา เวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ปราศจาก
โสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
ประกอบดวยปญญา มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบ
ดวยปญญา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๒๗] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต เวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัสที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๕๒๘] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากศรัทธา
ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่สัมปยุตดวยอุเบกขา และ
สัมปยุตดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธาปราศจากอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา และประกอบดวยอุเบกขา ใน
ปวัตติกาล
[๕๒๙] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีอุเปกขา ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ปราศจากปญญา
ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีอุเบกขา ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา
สัมปยุตดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูประกอบดวยปญญา เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ปราศจากอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูประกอบดวยปญญา
มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา สัมปยุต
ดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๕๓๐] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ผูมีจิต เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอ มเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูมีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล

[๕๓๑] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตวปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ปราศจาก
ปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเปนสเหตุกสัตว
ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา
สัมปยุตดวยญาณ ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๕๓๒] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต เปนอเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้นและสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๕๓๓] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ซึ่งมีจิต ปราศจากปญญาที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรีย
จะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๕๓๔] จักขุนทรียเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๓๕] จักขุนทรียเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๓๖] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น
คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๓๗] จักขุนทรียเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือปญจโวการภูมิ
[๕๓๘] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้

ถูกแลว
[๕๓๙] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือในอรูปภูมิ แตจักขุนทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย ยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือในปญจโวการภูมิ
[๕๔๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นในภูมินนั้
คือปญจโวการภูมิ
[๕๔๑] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย ยอมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย ยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๔๒] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย ยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๓] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ

ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ ม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือในกามาวจรภูมิ
[๕๔๔] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียยอมเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๕๔๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้

ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
[๕๔๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๕๕๐] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือกามาวจรภูมิ
[๕๕๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัส*สินทรียจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอม

เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๕๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรีย
จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๓] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียยอ ม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๕๔] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๕๕] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๕๖] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น
ในภูมินั้น

ถูกแลว
[๕๕๗] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียยอมเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๕๕๘] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีโสตะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสตินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และโสตินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสตะ ไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสตินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมี
โสตะ มีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๕๙] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ไมมีจกั ขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูเปนอิตถี ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรีย ยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น ซึ่งเปนอิตถี มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๑] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๖๒] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๓] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ

จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๖๔] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เวน
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จัก*ขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๕] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เปน
อเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๖] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ผูมีจักขุ ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีจักขุ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๖๗] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียยอมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๖๘] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปน
อิตถี มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๖๙] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมี
ฆานะ เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ ไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งเปนปุริสะ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๐] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๑] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น ซึ่งมีฆานะ มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส
ไมมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๗๒] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ

ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีอุเบกขา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๓] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ เปนอเหตุก*สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หา
ไม ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีฆานะ เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ไมมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่ง
เปนสเหตุกสัตว มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๗๔] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสตั ว

เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๗๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
หามิได
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หามิได
[๕๗๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๗๘] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี เวนโสม*นัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๗๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี เวน
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งมีอุเบกขา เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๐] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี เปนอเหตุก*สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งเปนอิตถี เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๘๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี ปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้น ซึ่งเปนอิตถี ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม มนิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๓] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๔] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจ ะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น

โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส
ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ เวน
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๘๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั ว

เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนปุริสะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๕๘๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียยอมเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๕๘๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัส*สินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นและ
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก
ขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปก*ขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล

หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แต
สัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แต
ปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลัง
เกิดอยู แตมนินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๕๙๔] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก-

*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
หามิได
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
หามิได
[๕๙๕] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะ
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
เวนโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา
ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่
ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๙๖] โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปญ*ญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส
ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวย
ปญญา เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวย
ปญญา ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตว

เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีโสมนัส ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ประกอบดวยโสมนัส ใน
ปวัตติกาล
[๕๙๗] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต เวนโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แต
โสมนัสสินทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึน้
และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๕๙๘] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเปกขา เปน
อเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา
ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
เวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ปราศ*จากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๕๙๙] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา

ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา
ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
เวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา
ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรีย จะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๖๐๐] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๖๐๑] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา
ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท*ขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

ถูกแลว
[๖๐๒] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต เปนอเหตุก
สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล
แตสัทธินทรียจะเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๖๐๓] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ปราศจากปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แต
ปญญินทรียจะเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียยอมเกิดขึ้น
และปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๖๐๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียยอมไม
เกิดขึ้น แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีแตโสตะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และโสตินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติ สัตวที่ไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีโสตะ มีแตจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ สัตวที่ไมมีโสตะ ไมมีจักขุฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู

[๖๐๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีแตฆานะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู สัตวที่ไมมีจักขุ ไมมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีแตจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่
กําลังจุติ สัตวที่ไมมีฆานะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู ไมมีจักขุ ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี แตมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๗] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนปุริสะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีจักขุ ที่กําลัง

เกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๐๘] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึน้ และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๐๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวาโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๑๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปก*ขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย

ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ เปนสเหตุกสัตว
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๑๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ มีจิต ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๑๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๑๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย

ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๑๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น เวนอุเบกขา มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๑๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ เปนสเหตุก
สัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปนอเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย

ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีฆานะ ทีก่ ําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๒๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ซึ่งปราศจากปญญา ไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๒๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีฆานะ มีจิตที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๒๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนปุริสะ กําลังเกิดขึน้
อยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น

และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๒๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย

ยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี เปนสเหตุก*สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว เปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๒๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี ประกอบดวย
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๒๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนอิตถี มีจิตที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม

ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๒๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๓๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรีย จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น เวนโสมนัส เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมเปนปุรสิ ะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขิน-

*ทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปนปุรสิ ะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว เปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๖๓๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมเปนปุริสะ มีจิตที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลัง
จุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม

ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๓๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล แตชีวิติน*ทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๖] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แตชีวิติน*ทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม

ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรีย
จะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะ
แหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๓๙] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียยอมไมเกิดขึน้ และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ใน
ภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๖๔๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่สัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปก*ขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียย อมไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ
ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แต
โสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังค*ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ปราศจากโสมนัส ผูเขา

นิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส
ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจาก
โสมนัส ปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่
ปราศจากศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจะไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัส ผูเ ขานิโรธ และ
อสัญญสัตว
[๖๔๒] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเวนโสมนัส ประกอบ
ดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ประกอบ
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส
ปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบดวยโสมนัส
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ปราศจากโสมนัส ผูเขา
นิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว

[๖๔๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนโสมนัส มีจิตที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัสในปวัตติกาล แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และ
มนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๔๔] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา เปนสเหตุก*สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ประกอบ
ดวยศรัทธา แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ปราศจากศรัทธา
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขา
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
[๖๔๕] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา ประกอบ
ดวยปญญาที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ประกอบ
ดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา

ปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบดวยอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา ผู
เขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๖] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด มนินทรีย ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งเวนอุเบกขา มีจิตที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติกาล แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๖๔๗] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา เปน
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ประกอบ
ดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ปราศจากปญญา
ปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ ผูเปนอสัญญสัตว
[๖๔๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรีย ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ผูเปนอเหตุกสัตว มีจิตที่

กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๔๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรีย ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ซึ่งปราศจากปญญา มีจิตที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ในปวัตติกาล แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ผูเขานิโรธ ผูเ ปนอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๖๕๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิด
ขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๖๕๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิด
ขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๖๕๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ไมมี
[๖๕๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตมนินทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้

ถูกแลว
[๖๕๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๕๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๖๕๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรีย
จะไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
อุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ และอุเปก*ขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรีย

ก็ยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๖๖๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ยอมเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอม*ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ไมมี
[๖๖๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม*ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ โสมนัสสินทรียจะไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรีย*ยอมไมเกิดขึน้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๕] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอ ม*ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
อุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ ในภูมิใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๖] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ

ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
มนินทรียจะไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนิน*ทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ ซึ่งเปนอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียยอมไม*เกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๖๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียย อม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ยอมเกิดขึ้น
[๖๖๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ยอมเกิดขึ้น
[๖๖๙] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ ในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๑] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๒] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียยอ มไม*เกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ
มีแตโสตะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ซึ่งไมมีจักขุ ไมมีโสตะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
โสตะ มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม โสตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ซึ่งไมมีโสตะ ไมมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๗๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ
มีแตฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ

นั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ ไมมฆี านะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใดจักขุน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมมีฆานะ ไมมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๗๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมมีจักขุ ไมเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมเปนอิตถี ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๗๗] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจักขุ
เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตวซึ่งไมมีจักขุ ไมเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ แตมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ซึ่งไมเปนปุริสะ ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๗๘] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๗๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
เวนโสมนัส มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวน
โสมนัส ไมมีจกั ขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
จักขุ มีแตอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตวซึ่ง
ไมมีจักขุ เวนอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
จักขุ เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจักขุ
เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออเหตุกสัตว
มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๒] จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
จักขุ ประกอบดวยปญญา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตว
ซึ่งไมมีจักขุ ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรีย ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
ปราศจากปญญา มีแตจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจาก
ปญญา ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๖๘๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ

จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
จักขุ มีจิต ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๘๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไม
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี มีแตฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู สัตวซึ่งไมมีฆานะ ไมเปนปุริสะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปน
ปุริสะ มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๘๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ
เวนโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวเวน
โสมนัส มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เวน
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด

ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา มีฆานะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๘๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวไมมีฆานะ
เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ เปนอเหตุก
สัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออเหตุกสัตว
มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งไมมีฆานะ
ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญ
 ญินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีฆานะ ปราศจาก
ปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งปราศ*จากปญญา มีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา ไมมี

ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
ฆานะ มีจิตที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมิ
นั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๙๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิด
ขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ ไมเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๖๙๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว

[๖๙๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปน
อิตถี เวนโสมนัส ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
เวนโสมนัส เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอติ ถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เวนโสมนัส
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี เวนอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอ มไม

เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี
เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออเหตุกสัตว
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี ประกอบดวยปญญา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนอิตถี
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
ปราศจากปญญา เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๖๙๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
อิตถี มีจิต ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๖๙๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด

ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชวี ิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๐๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ มีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ
เวนโสมนัส ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
เวนโสมนัส เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวน
โสมนัส ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอุเบกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ
เวนอุเบกขา ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียย อมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เวนอุเบกขา ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ
เปนอเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอเหตุก*สัตว เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู เปนอเหตุกสัตว ไมเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๓] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมเปนปุริสะ
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
ปราศจากปญญา เปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ปราศจากปญญา
ไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๗๐๔] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ

ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมเปน
ปุริสะ มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ไมมีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๐๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากโสมนัส ในปวัตติกาล
แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ทั้งหมดที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๐๖] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากอุเบกขา ในปวัตติ*กาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๐๗] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเปนอเหตุกสัตว

ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากศรัทธา ในปวัตติกาล แต
ชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๐๘] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
ปราศจากปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา ใน
ปวัตติกาล แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๐๙] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมีจิต
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๗๑๐] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีอุเบกขา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล แต
อุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต อุเบกขา*วิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น

อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งไมมี
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
แตโสมนัสสินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต
โสมนัสวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
[๗๑๑] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ซึ่งเวนโสมนัส
เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต
และสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะ
แหงโสมนัสวิปปยุตจิต และสัทธาวิปปยุตจิต และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิต อันปราศจากศรัทธา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัส*สินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากศรัทธา ปราศจากโสมนัส
และอสัญญสัตว
[๗๑๒] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
เวนโสมนัส ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อัน
ปราศจากโสมนัส ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากโสมนัส ปราศจากปญญา
และอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น

ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
ปราศจากปญญา มีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจาก
ปญญา ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากโสมนัส และอสัญญสัตว
[๗๑๓] โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
เวนโสมนัส มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากโสมนัส
แตมนินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียย อม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๑๔] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจาก
อุเบกขา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากอุเบกขา ปราศจากศรัทธา
หรือวา สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปน
อเหตุกสัตว มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจาก
ศรัทธา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจ ะไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากศรัทธา ปราศจากอุเบกขา และอสัญญสัตว
[๗๑๕] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด

ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา ประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อัน
ปราศจากอุเบกขา ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล แตปญญินทรียจะไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา ปราศจากปญญา และอสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งปราศ
จากปญญา มีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจาก
ปญญา ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจะไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต ใน
อุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากอุเบกขา
[๗๑๖] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเวน
อุเบกขา มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศจากอุเบกขา
ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๑๗] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งปราศ*จากปญญา เปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต อันปราศ*จากปญญา ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล แตสัทธินทรียจะไมเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา ปราศจากศรัทธา
[๗๑๘] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปน
อเหตุกสัตว มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากศรัทธา
ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๑๙] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งปราศ*จากปญญา มีจิต ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตอันปราศจากปญญา
ในปวัตติกาล แตมนินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๒๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๑] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย

เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๒] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๕] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๗] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย

ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๘] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย เคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวใด มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปญญินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๗๒๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๑] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือรูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิด
ขึ้นแลวในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น

ถูกแลว
[๗๓๒] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ แต
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
จักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือปญจโวการภูมิ
[๗๓๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกเ็ คย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ ปญจโวการภูมิ
[๗๓๕] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลว
ในภูมินั้น คือ ปญจโวการภูมิ
[๗๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๓๗] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๓๘] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือกามาวจรภูมิ
[๗๓๙] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น

สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๒] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๗๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรีย
ก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ

[๗๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวในภูมิ
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๗๔๖] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัส*สินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๔๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ็เคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๔๘] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๔๙] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๐] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด อุเปกขินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๑] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด สัทธินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๒] ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด มนินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวในภูมิใด ปญญินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ

กามาวจรสัตว
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๕] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว ปุรสิ ินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
อรูปาวจรสัตว แตจักขุนทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๗๕๗] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๕๘] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น

อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปาวจร*สัตว แตจักขุนทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๗๕๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตจักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวที่มีขันธ ๕
[๗๖๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๖๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๖๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม

ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๓] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว แตฆานินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๔] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๕] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด

ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๗๖๘] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๖๙] ปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๗๐] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรีย ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๗๗๑] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสมนัส*สินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๒] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
แตอุเปกขินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๓] ชีวติ ินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และปญญินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด

ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๔] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
แตมนินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ที่มีขันธ ๔ มีขนั ธ ๕
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๕] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และโสมนัส
สินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕
นอกนี้
[๗๗๖] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้น
สุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียจะเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็เคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๗๗๗] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๘] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๗๙] ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๘๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด โสตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๑] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อิตถินทรีย
ฯลฯ ปุริสินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี

หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด โสมนัส*สินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด อิตถินทรีย
ฯลฯ ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย
ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียไ ม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น

ไมมี ฯลฯ
[๗๘๘] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด มนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ไมมี
[๗๘๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรีย
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๗๙๑] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด อิตถินทรีย
ฯลฯ ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรีย
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๗๙๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรีย

ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ไมมี
[๗๙๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเกิดขึน้ แลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรีย
ก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คืออรูปภูมิ แตมนินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ไ็ มเคย
เกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย
ฯลฯ ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๗๙๗] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว

หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ไมมี
[๗๙๘] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัส*สินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลว และ
โสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินั้น คืออสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๗๙๙] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๐๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และมนินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๐๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อิตถินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ

[๘๐๒] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ไมมี
[๘๐๓] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
โสมนัสสินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๔] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึน้ แลว
และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๐๕] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว
และมนินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ปุริสินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๐๖] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด โสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ไมมี

หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๘๐๗] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
หรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ชีวิตินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๘๐๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด อุเปก*ขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมนิ ั้น
ถูกแลว
[๘๐๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด โสมนัสสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด อุเปกขินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๑] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด สัทธินทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น

ถูกแลว
[๘๑๒] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด มนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมใิ ด ปญญินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตจักขุนทรียจะไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๘๑๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อิตถินทรีย ฯลฯ ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น

คือ สัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๘๑๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
อรูปสัตว แตชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๗] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว
แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๑๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว
แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไ ม
เคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด

จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตโสมนัสสินทรียจะไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียกไ็ มเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๖] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว ฯลฯ
[๘๒๗] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวติ ินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว

[๘๒๘] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตโสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๒๙] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หา
ไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๐] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๑] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู และอสัญญสัตว แตชีวิตินทรียจะไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลว และชีวิตินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต
[๘๓๒] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรีย ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
แตชีวิตินทรียจะไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวชั้นสุทธาวาส ในอุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต
[๘๓๓] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรีย ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตมนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ็
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส
และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๔] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว

[๘๓๕] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๖] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๓๗] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๓๘] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั
เกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๓๙] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่เปน
ปุริสะไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้

หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๐] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่เปน
อิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จัก
ขุนทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๑] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตจักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๒] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดมีจักขุ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๓] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดมีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทงั้ หลาย นอกนี้

หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น แตจักขุนทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ัก
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๔] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๕] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
ทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๖] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
ทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๔๗] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๘] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอเุ บกขา เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย ก็จักเกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๔๙] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทงั้ หลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน อุเปก
ขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๐] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน มนินทรีย

จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๑] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
ทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๒] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตว
ทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๓] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แต
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดเปน

ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจัก
ปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๔] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แต
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึน้ และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวเหลาใดเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกจ็ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๕] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจัก
ปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย
นอกนี้
[๘๕๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ

สัตวเหลาใดที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตว
ทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และ
โสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใดที่
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จกั
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๘] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั เกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แต
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ และอุเปก*ขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทงั้ หลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตว
เหลาใดเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๕๙] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวเหลาใดที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย
นอกนี้
[๘๖๐] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียจกั เกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๑] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทงั้ หลาย นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๒] ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๓] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด โสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็

หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๔] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียจกั เกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด มนิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม มนินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๕] อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อุเปกขินทรียจักเกิด
ขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด มนิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย นอกนี้
[๘๖๖] สัทธินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๗] ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรียจักเกิดขึ้น

แกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๘๖๘] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด มนินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๖๙] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
กามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๗๐] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย จักเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ
กามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๗๑] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ และอรูปภูมิ แต
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็จัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ ปญจโวการภูมิ
[๘๗๒] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิด

ขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียจกั
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๘๗๓] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินนั้
คือ ปญจโวการภูมิ
[๘๗๔] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด จักขุนทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ อรูปภูมิ แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้นใน
ภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
ปญจโวการภูมิ
[๘๗๕] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย จักเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๗๖] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรีย

จักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๗] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิด
ขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมิใด ฆานินทรียจกั เกิด
ขึ้นในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๘] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ กามาวจรภูมิ
[๘๗๙] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด ฆานินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็จักเกิดขึ้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๐] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๘๑] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักเกิดขึ้น

ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และอิตถินทรีย
ก็จักเกิดขึ้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๒] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิด
ขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๓] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิด
ขึ้นในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็
จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๔] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อิตถินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แตอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ ใน
ภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๕] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมิใด ปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๘] ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด ปุริสินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ กามาวจรภูมิ
[๘๘๙] ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้
ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตโสมนัสสินทรีย

จักเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น คือ จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ ในภูมิใด ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๘๙๐] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๑] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๒] อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๓] สัทธินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ มนิน*ทรียจักเกิดขึน้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด สัทธินทรียจักเกิดขึน้
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๔] ปญญินทรียจักเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ ในภูมิใด ปญญินทรียจักเกิดขึ้น
ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๕] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๖] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๗] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว และ
สัตวที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๘] จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน
แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้

หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๘๙๙] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๐] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีจักขุ มีอุเบกขา เกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๐๑] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว*เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ที่มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว
แตจักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้
และจักขุนทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๒] จักขุนทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แต
จักขุนทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึน้
และจักขุนทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๕
[๙๐๓] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๐๔] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๐๕] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปา*วจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๖] ฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส-

*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๗] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียกจ็ ักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๙๐๘] ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว อรูปา*วจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรีย
จักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว
[๙๐๙] อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ

แลวจักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๐] อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตวและสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่น
แหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หา
ไมชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๑] อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัตวเหลาใด ที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว

[๙๑๒] อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๓] อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ*นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๔] ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใดที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ

นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๕] ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่เปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๖] ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๗] ปุริสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย

ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
[๙๑๘] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔
มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๑๙] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตอุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มี
ขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๒๐] ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แต
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้

และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔
มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๒๑] โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด โสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๙๒๒] โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๙๒๓] อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมิ
นั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น

ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้น แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่มีขันธ ๔ มีขนั ธ ๕ นอกนี้
[๙๒๔] สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๒๕] ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๒๖] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๒๗] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
และสัตวที่เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๒๘] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวที่เขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๒๙] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวที่เขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๓๐] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๑] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ มี
อุเปกขา เกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๓๒] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิม*ภวิกสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว
[๙๓๓] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๔] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก จ็ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๓๕] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตฆานินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก จ็ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
[๙๓๖] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา*นั้นก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๓๗] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ มี
อุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็
หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๓๘] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน

ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งมีโสมนัส เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว
จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งไมมีโสมนัส เขาถึงรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน
[๙๓๙] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๐] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน

[๙๔๑] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพ
ไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๒] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ
แลวจักปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขา
ถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๔๓] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจร*ภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไม

เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิ*สนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีโสมนัสเกิดขึ้น แลวจักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้
และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่ง
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพาน
[๙๔๔] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๕] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ถูกแลว
[๙๔๖] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ

แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรีย จักไมเกิด
ขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มี
อุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่งเขาถึง
อรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๔๗] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จัก
ปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิก*สัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มี
โสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๙๔๘] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ

อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๔๙] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๙๕๐] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นคือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๙๕๑] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๒] โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ

ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๙๕๓] โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด โสมนัส
สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็
หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๔] อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
3 ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัส
สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๕] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น

ถูกแลว
[๙๕๖] ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๙๕๗] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๕๘] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๙๕๙] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
[๙๖๐] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม

เกิดขึ้นในภูมินนั้
ไมมี
[๙๖๑] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจ ักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๒] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๓] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อรูปภูมิ แตมนินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ ก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้
ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขุนทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๔] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๕] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึ้น

หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ไมมี
[๙๖๖] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๗] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๘] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๖๙] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว

[๙๗๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ไมมี
[๙๗๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ แตโสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ อรูปภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๓] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น คือ อสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรียจ ักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ไมมี

หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวิตินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
จักเกิดขึ้น
[๙๗๕] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ชีวติ ินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
จักเกิดขึ้น
[๙๗๖] โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ ในภูมิใด อุเปกขินทรีย
ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๗๗] อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๘] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ ในภูมนิ ั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด สัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว
[๙๗๙] ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด มนินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้ หรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นในภูมิใด ปญญินทรียจักไม
เกิดขึ้นในภูมินนั้
ถูกแลว

[๙๘๐] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๑] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๘๒] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใดในภูมิใด อิตถินทรีย*จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๘๓] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพ*พาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไม

เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๙๘๔] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๕] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้น แลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็จกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว
[๙๘๖] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แต
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว

[๙๘๗] จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อรูปสัตว แตมนิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียจักไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๘๘] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นและ
ฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๘๙] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๙๐] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว

แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๑] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว แต
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจกั ไม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมี
ฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นและฆานินทรียก็จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญ*สัตว และอรูปสัตว
[๙๙๒] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น แตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ก็หาไม ฆานินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และ
อสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
[๙๙๓] ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

หรือ
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๔] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน แตอิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
กามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๙๙๕] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๖] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส-

*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว และ
สัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึน้
แลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสม*นัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน
[๙๙๗] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว ซึ่ง
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน

[๙๙๘] อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
หรือ
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๙๙๙] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๐] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัส
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปน

ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว
และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๑๐๐๑] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึ้น แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จัก
ปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว อสัญญสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
[๑๐๐๒] ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัท*ธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้
ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนอิตถีไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ ปจฉิมภวิกสัตว และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว

[๑๐๐๓] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจะไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๑๐๐๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึน้ ในลําดับแหงจิตใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว แตชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๑๐๐๕] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ อสัญญสัตว
แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
[๑๐๐๖] โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง

จักมีปจฉิมจิต สัมปยุตดวยอุเบกขา เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตอุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมี
ความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูที่จักมี
ปจฉิมจิต สัมปยุตดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๐๐๗] โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
จักมีปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตมนินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และมนินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๘] อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตสัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๐๙] อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด

ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตมนินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และมนิน*ทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๐] สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๑] ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๐๑๒] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๓] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๔] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๕] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๖] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย ฯลฯ
อุเปกขินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู

[๑๐๑๗] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๑๘] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียกย็ อ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๑๙] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๐] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ฯลฯ อุเปกขินทรีย เคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ

และสัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๑] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ฯลฯ อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ฯลฯ อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๒๗] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลัง
จุติ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๒๘] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย ฯลฯ
สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตในปวัตติกาล
[๑๐๒๙] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังค*ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญ*สัตว แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเ คย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
โสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๐] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๑] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ

ถูกแลว
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และอุเปกขินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยูในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๒] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญ*สัตว แตอุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้น
แลว และอุเปกขินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๓] สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดแลว และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๔] สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด สัทธินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น

มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๕] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ปญญินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๓๖] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๐๓๗] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตโสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และโสตินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ นอกนี้ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสตินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังจุติ
จากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง*เกิดขึ้นอยู
[๑๐๓๘] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังเขาถึง*รูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม

จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังจุติ*จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง*เขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๐๓๙] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรีย ฯลฯ ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเขาถึงรูปา*วจรภูมิ แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง*จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย*ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง*กามาวจรภูมิ
[๑๐๔๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง*ชั้นสุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิด

ขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๑] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวผูเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แต
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๔๒] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวผูเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตอุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
อรูปสัตว แตจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๓] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส แตสัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกเ็ คยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้

หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว
แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๔] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรีย ฯลฯ มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว
แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้น
แลว จักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๔๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๖] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๗] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก ย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๘] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
รูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๔๙] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจร-

*สัตว และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๐] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ

นั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจร
สัตว และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๕๕] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิ-

*ตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๕๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๖๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวชั้นสุทธาวาส
ในอุปปาทขณะแหงอุปปตติจิต และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตโสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ก็หาไม โสมนัสสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ใน
ปวัตติกาล
[๑๐๖๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล

และชีวิตินทรียย อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเ คย
เกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๒] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตว แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอ มเกิดขึ้น และมนินทรียก็เคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจ*โวการภูมิ นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แต
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึ้น
แลว และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลัง
เขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๓] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว
และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๔] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด

โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และโสม*นัสสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๕] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงชั้นสุทธาวาส แตสัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหง
อุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๖] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้น และปญญินทรียก็เคยเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขา*สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่

กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๗] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้น และมนินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ*นั้นคือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขา*สัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และอุเปกขิน*ทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๘] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ใน
ปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตวที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๖๙] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ที่กําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธิน-

*ทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต
ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และสัทธิน*ทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงสัทธาสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๗๐] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นคือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญาที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้ ในอุปปาทขณะแหง
ญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต แตปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และปญญิน*ทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญา ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงญาณสัมปยุตจิต ในปวัตติกาล
[๑๐๗๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา โสตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๒] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว

หรือวา ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๓] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรีย ฯลฯ
ปุริสินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๔] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๕] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียฯลฯ
อุเปกขินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ไมมี
[๑๐๗๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้นหรือ
เคยเกิดขึ้นแลว
หรือวา มนินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
[๑๐๗๗] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขา
ถึงปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลว จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้น
อยู แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และ
โสตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ นอกนี้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น

แกสัตวนั้น
โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่ง
ไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสตินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๗๘] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจกั เกิดขึน้
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ซึ่งไมมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียจัก
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๐๗๙] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งไมมีจักขุ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น

แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
เกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง
มีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๑] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงปญจโวการภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๒] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียย อม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียย อม

เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
[๑๐๘๓] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น
คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๔] จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงปญจโวการภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งปวง ที่กําลังจุติ สัตวซึ่ง*ไมมีจักขุ ทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจักเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา

ถึงกามาวจารภูมิ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่ง
ไมมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๖] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และ
สัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน
แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมเกิดขึ้น และปุริสิน*ทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๗] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงกามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่ง

ไมมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๘] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียย อม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งปวงที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๘๙] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั *เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขา
ถึงกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๐] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม

เกิดขึ้น และสัทธินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๑] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียยอมเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมี
ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจักเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู สัตวซึ่งเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปริ*นิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง

เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๙๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิด*ขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตวซึ่ง
ไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
[๑๐๙๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จัก
ปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๕] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน ที่
กําลังเกิดขึน้ อยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้

หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๖] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
เกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๙๗] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง
เปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๐๙๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น
แกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ

ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๐๙๙] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขา เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งเปน
ปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๐] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปริ*นิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๑] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสทั ธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๒] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๐๓] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้น แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล

หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
ในภังคณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตว
ทั้งหมด ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๔] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหง
จิตนั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๕] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ ในภังค*ขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๐๖] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ

โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิม*จิตสัมปยุตดวยโสมนัส และปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับ
แหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีโสมนัส ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
สัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตโสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีโสมนัสที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๐๗] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงจิต
สัมปยุตดวยโสมนัส แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้
ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ใน
ปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิต ปราศจากโสมนัส ผูเ ขานิโรธ และอสัญญสัตว แต
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
โสมนัสสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๐๘] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
สัมปยุตดวยอุเบกขา แตสัทธินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ซึ่งมี
อุเบกขาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล

หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
อุเปกขินทรียก ย็ อมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๐๙] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
สัมปยุตดวยอุเบกขา แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมี
อุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ในอุปปาทขณะแหงจิต ปราศจากอุเบกขา ผูเ ขานิโรธ และอสัญญสัตว แต
อุเปกขินทรียย อ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึน้ และอุเปก*ขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๑๐] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตมนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรียยอมเกิดขึ้น
แกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหง
จิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว
แตสัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
สัทธินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล

[๑๑๑๑] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด มนินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตมนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งประกอบดวยปญญา
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตสัมปยุตดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังคขณะแหงจิต
ปราศจากปญญา ผูเขานิโรธ และอสัญญสัตว แตปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และปญญินทรียกย็ อมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต
ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๑๑๑๒] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ
[๑๑๑๓] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสติน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และโสตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง กําลังจุติ
จากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสตินทรียจักเกิดขึน้ และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๑๔] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุทกี่ ําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ

หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีจักขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
[๑๑๑๕] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดที่เปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวที่กําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ
[๑๑๑๖] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวใดเหลาซึ่งเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรียยอม

เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ
[๑๑๑๗] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมดที่
กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ทีก่ ําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๑๘] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสม*นัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๑๑๙] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด ซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว

จักปรินิพพานที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว
แตจักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ัก
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี
จักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๐] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจุติจากปญจ*โวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แตจักขุน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๑] จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม จักขุนทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
ปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว แต

จักขุนทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
จักขุนทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีจักขุ ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๒] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๓] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๔] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็

หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๕] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีฆานะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๖] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และ

อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปก*ขินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๗] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ*นั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก*กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และ*อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธิน*ทรียจักเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๘] ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวนอกนี้ ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติจาก*กามาวจรภูมิ ซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และอรูปา*วจรสัตว แตฆานินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรีย
จักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมี*ฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๒๙] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ

ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจัก*เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และปุรสิ ิน*ทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งจุติจากกามา*วจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้น*แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๐] อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก*กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๑] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปริ*นิพพาน ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง

กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
รูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๒] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๓] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถีที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตสัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๔] อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

อิตถินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึน้ อยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๕] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๖] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น

โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปา*วจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๗] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๘] ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และปุริสนิ ทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือ สัตวซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
[๑๑๓๙] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส-

*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยอุเบกขา
จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตโสมนัสสินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และโสมนัส*สินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวนอกนี้ซึ่งกําลังเขาถึง
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
แตชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๔๐] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปก*ขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
อสัญญสัตตภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยโสมนัส
จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขิน*ทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ
ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติ
จากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๔๑] ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธิน*ทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมิ
นั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึง

อสัญญสัตตภูมิ ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ
ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจุติจาก
จตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตชีวิตินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงจตุโว*การภูมิ ปญจโวการภูมิ ในอุปปาทขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
[๑๑๔๒] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยโสมนัส ปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยโสมนัสจักเกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู
ในอุปปาทขณะแหงจิต ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัส*สินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัสที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิต ที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๔๓] โสมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ใน
ภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงปจฉิมจิตที่สัมปยุตดวยโสมนัส แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีโสมนัสที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท-

*ขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต แตโสมนัสสินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัส*สินทรียก็ยอ มเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีโสมนัส ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยโสมนัส ในปวัตติกาล
[๑๑๔๔] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัท*ธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหง
จิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอ ม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขิน*ทรียก็ยอ มเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๕] อุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา แตมนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้ ซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะ
แหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ในภังค*ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเปกขาวิปปยุตจิต แตอุเปกขินทรียยอ มเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งมีอุเบกขา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๖] สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต แตปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และปญญินทรียก ็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
นอกนี้ ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบ
ดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
หรือวา ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียจักเกิดขึ้น และสัทธินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึน้ อยู ใน
อุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๗] สัทธินทรียยอ มเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ก็หาไม สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวนอกนี้
ซึ่งเปนสเหตุกสัตว ที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา
ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต แตสัทธินทรียยอ มเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจกั เกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสเหตุกสัตวที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในอุปปาท*ขณะแหงจิตที่ประกอบดวยศรัทธา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๘] ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด มนินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ

ปญญินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตว
นอกนี้ ซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กําลังเกิดขึน้ อยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบ
ดวยปญญา ในปวัตติกาล
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปญญิน*ทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ปราศจากปญญา แตปญญินทรียยอม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึน้ และปญญินทรีย
ก็ยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งประกอบดวยปญญา ที่กาํ ลัง
เกิดขึ้นอยู ในอุปปาทขณะแหงจิตที่ประกอบดวยปญญา ในปวัตติกาล
[๑๑๔๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสตินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด เขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม
โสตินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ สัตว
ที่กําลังจะปรินพิ พาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และสัตว
เหลาใดซึ่งเขาถึงอรูปภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
[๑๑๕๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ

และสัตวเหลาใดซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปาวจร*ภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตว
เหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินพิ พาน
แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งกําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลว
จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๒] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ

จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งกําลังปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิติน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่ง
กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ สัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ

สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิก*สัตว ในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดมีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลาใด คือ ปจฉิมภวิกสัตวที่กําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือ สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และสัตวเหลาใดมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตวในอรูปภูมิ และ
สัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้นที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิและ
สัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น

ก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธิน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๗] จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรีย ฯลฯ
มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตว
ที่กําลังจะปรินพิ พาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึง
ปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๑๕๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปริ-

*นิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๕๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ สัตวเหลาใดเขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ

อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๑] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปริ*นิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๒] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอ ม

ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลัง
เขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้นที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๓] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวที่กําลังเขาถึง
กามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน
และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี

ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใดเปนอิตถี เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจัก
ปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั้นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอติ ถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด เขาถึงรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิแลว จักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวติ ินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ สัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว

จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๗] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปน
อิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพ*พาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๖๘] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรีย

จักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง*จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๖๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นคือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ใน
อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ
ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๗๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมดที่กําลังจุติ สัตว
ซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา*นั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว*เหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปา*วจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไม*เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิก*สัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๗๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียจ ัก

ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลา
นั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตว*เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจัก*ปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๗๒] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ซึ่งเปน
ปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปรุ ิสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือ
สัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๗๓] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติ

ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้น
ในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๔] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จัก
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะ
แหงจิตนั้น แตชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
ภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ หรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต

หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๗๖] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงโสมนัสวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมไมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหง
จิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิต
ใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ผูม ีความพรอม*เพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิด
ขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น
[๑๑๗๗] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิตนั้น ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียยอมไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น

สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผมู ีความพรอมเพรียงดวย
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๗๘] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส ผูเ ขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมคี วามพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หา
ไม มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และสัตวผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๗๙] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วใด สัทธินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต ผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ

สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๘๐] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด อุเปกขินทรียย อม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือ
สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
[๑๑๘๑] สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังคขณะ
แหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญ*สัตว แตปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และปญญินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต
หรือวา ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตสัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๒] สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด มนินทรียจกั ไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ในภังค*ขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงสัทธาวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และอสัญญ-

*สัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด สัทธินทรียยอ มไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตสัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และ
สัทธินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๓] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด มนินทรียจัก
ไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงญาณวิปปยุตจิต สัตวผูเขานิโรธ และ
อสัญญสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะ
แหงปจฉิมจิต
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรียยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในอุปปาทขณะแหงปจฉิมจิต
แตปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
[๑๑๘๔] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น ในภูมิใด ฯลฯ
[๑๑๘๕] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังจุติ
จากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตโสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
และโสตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังจะ
ปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม โสตินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแก

สัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๑๑๘๖] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
ฆานินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตจักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจ ักไมเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว
[๑๑๘๗] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และ
สัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด
เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั้นแหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา

นั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๘๘] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น
และปุริสินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะ
นั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปน
อิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินพิ พาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๘๙] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวทั้งหมด ที่กําลังจุติอยู
สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในปญจโวการภูมิ และ
ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด

จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๑๙๐] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงรูปาวจรภูมิ แตโสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใดมีจักขุ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ซึ่งกําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใดมีจักขุ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตจักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้
และจักขุนทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด
ซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๑] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัส เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด

จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ และสัตวเหลาใด มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด
มีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๒] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติ
จากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และอรูปสัตว
แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ
อสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ยอ มไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๑๙๓] จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากปญจโวการภูมิ สัตวซึ่งไมมีจักขุ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปสัตว
แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียยอ มไม
เกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในปญจโวการภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๑๙๔] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไม
เกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตว
เหลาใด เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๕] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวที่กําลังจุติจาก
กามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู

หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู
แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด
เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๖] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ที่กําลังจุติ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียย อมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๑๙๗] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว
แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขา เกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้นที่กําลังจุติอยู

หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด มีฆานะ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้
และมนินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตว
เหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๘] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใดมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๑๙๙] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว

และอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๐] ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมมีฆานะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งมีฆานะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตฆานินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๑] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และ
ปุริสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด

เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ แหละ แลวจักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพ
ไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู
แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไม
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว และสัตว
เหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจัก
ปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๒๐๒] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจุติ
จากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นคือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรีย ก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิก*สัตวในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๒๐๓] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และ
รูปาวจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น
และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๒๐๔] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู และสัตวเหลาใด เปนอิตถี มีโสมนัสเกิดขึ้น
แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอติ ถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และ
อิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน
ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และสัตวเหลาใด มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลัง
จุติอยู
[๑๒๐๕] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด

สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมใชอิตถี ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก ็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๖] อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนอิตถีที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียยอม
ไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปา*วจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนอิตถี ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๐๗] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว

และอรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ใน
รูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิม*ภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๒๐๘] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ และรูปา*วจรสัตว แตโสมนัสสินทรียจ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขา
เกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึน้ อยู และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แต
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะ
ปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
อรูปสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังจุติอยู
[๑๒๐๙] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง

จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ
มีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ซึ่งกําลังจุติอยู
หรือวา อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู สัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น ที่กําลังเกิดขึน้ อยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ใน
กามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และสัตวเหลาใด เปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แกสัตวเหลานั้น
ที่กําลังจุติอยู
[๑๒๑๐] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่ง
กําลังจุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กําลังเขาถึงกามาวจรภูมิ
รูปาวจรสัตว และอรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียยอ มไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ
ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๑๑] ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากกามาวจรภูมิ สัตวซึ่งไมเปนปุริสะ ที่กาํ ลังเขาถึงกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว
และอรูปาวจรสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินิพพาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ซึ่งเปนปุริสะ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู แตปุริสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังจะปรินพิ พาน ในกามาวจรภูมิ ปจฉิมภวิก*สัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๒๑๒] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นและโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ใน
ภังคขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตที่ประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึน้ ในลําดับ
แหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิตนั้น สัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้
และชีวิตินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
ภังคขณะแหงจิตนั้น สัตวซึ่งจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๓] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง

จุติจากจตุโวการภูมิ จากปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอ ม
ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกจ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังค*ขณะแหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
ในภังคขณะแหงจิตนั้น และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
อุปปาทขณะแหงจิตนั้น และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
ชีวิตินทรียก็ยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังค*ขณะแหงจิตนั้น และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๔] ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากจตุโวการภูมิ ปญจโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตสัทธิน*ทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้น
และสัทธินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต สัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิต สัตวซึ่งกําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๕] ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากจตุโวการภูมิ ในภังคขณะแหงจิต ในปวัตติกาล แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวีตินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนินทรียก ็

จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตว
ซึ่งกําลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลังเขาถึงอสัญญสัตตภูมิ แตชีวิตินทรียยอมไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และชีวิตินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และสัตวซึ่งกําลัง
จุติจากอสัญญสัตตภูมิ
[๑๒๑๖] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้ง
หมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัสแตอุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้
และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบ
ดวยอุเบกขาปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ใน
ภังคขณะแหงจิตนั้น และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะ
แหงจิตประกอบดวยโสมนัส ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นใน
ลําดับแหงจิตใด ในอุปปาทขณะแหงจิตนั้น แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรีย
ก็ยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา
ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด ในภังคขณะแหงจิต
นั้น และอสัญญสัตว
[๑๒๑๗] โสมนัสสินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้ง
หมด ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากโสมนัส แตมนินทรีย

จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และ
มนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยโสมนัส สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา
และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัสสิน*ทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส แตโสมนัสสินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ยอมไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส
สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา และอสัญญสัตว
[๑๒๑๘] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากอุเบกขา แตสัทธินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึน้ และ
สัทธินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส
และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียย อ มไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ยอมไมเกิดขึน้ แก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต ประกอบดวยอุเบกขา สัตว
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส และอสัญญสัตว
[๑๒๑๙] อุเปกขินทรียยอ มไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด ใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงอุเบกขาวิปปยุตจิต แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็
จักไมเกิดขึ้น แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต
ประกอบดวยอุเบกขา สัตวผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ประกอบดวยโสมนัส

และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรีย ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา แตอุเปกขินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือในภังคขณะแหงปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา สัตวผู
มีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส และอสัญญสัตว
[๑๒๒๐] สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตปญญินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และปญญิน*ทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
อสัญญสัตว
หรือวา ปญญินทรียไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปญญินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต แตสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญิน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๒๒๑] สัทธินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมด
ในภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากศรัทธา แตมนินทรียจักไม
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียยอมไมเกิดขึ้น และมนิน*ทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต แตสัทธินทรียยอ มไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และสัทธินทรียกย็ อมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น

ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๒๒๒] ปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วใด ในภูมิใด
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นในภูมินั้น คือสัตวทั้งหมดใน
ภังคขณะแหงจิต ในอุปปาทขณะแหงจิตปราศจากปญญา แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปญญินทรียยอมไมเกิดขึน้ และมนินทรียก็จัก
ไมเกิดขึ้น แกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น ในอุปปาทขณะแหง
ปจฉิมจิต แตปญญินทรียยอมไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น ก็หาไม
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และปญญินทรียก็ยอมไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ในภังคขณะแหงปจฉิมจิต และอสัญญสัตว
[๑๒๒๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตวซึ่ง
เขาถึงอรูปภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๕] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ

จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตว
ซึ่งเขาถึงรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิใน
ภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว
สัตวซึ่งเขาถึงรูปภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๗] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว แต
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๘] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่ง
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียเ คย

เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๒๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตว
ซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว แต
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวและมนินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด จักขุนทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อิตถินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตวซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไป
ปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็จัก
เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวเหลาใด เปนอิตถี

ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเ คยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก ็
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๓] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แตชีวิติน
ทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และชีวิตินทรีย
ก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๔] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือ ปจฉิมภวิกสัตวและสัตว
ซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียเ คย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๕] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตว
ซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ฆานินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย

ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่ง
เขาถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แลวจักปรินิพพาน และสัตวซึ่งเปนอิตถี
ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก ็
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๘] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๓๙] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว สัตวซึ่ง
มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลา
นั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น

ถูกแลว
[๑๒๔๐] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และสัตว
ซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๑] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อิตถินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๒] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ชีวิตินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
ชีวิตินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และ
สัตวซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียเคย

เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๔] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว และ
สัตวซึ่งมีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๕] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
สัทธินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๖] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือปจฉิมภวิกสัตว แต
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
มนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขา จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แต
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้

หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๘] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วนั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้น ในลําดับแหงจิตใด
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว
และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๔๙] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรียจ ัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตสัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๐] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้น
แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๑] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด อุเปกขิน*ทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว

และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด โสมนัสสินทรียเ คย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๒] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม โสมนัสสิน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด โสมนัสสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๓] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด สัทธินทรีย
ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้นหรือ
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอม
เพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด อุเปกขินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๔] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ปญญินทรีย
ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม สัทธินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด สัทธินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๕] ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด มนินทรียจัก
เกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น คือสัตวผูมีความพรอมเพรียง
ดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นก็หาไม ปญญินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น นอกนี้

หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ปญญินทรียเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวนั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๖] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว ในภูมิใด ฯลฯ
[๑๒๕๗] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตโสตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นหาไม
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสตินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๘] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และฆานินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ฆานินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๕๙] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๐] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด

ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ
ก็โดยภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๑] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว และ
อรูปสัตว แตจักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
[๑๒๖๒] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แต
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๓] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ผูมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แต
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมี
ขันธ ๕
[๑๒๖๔] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แต
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕
[๑๒๖๕] จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด จักขุนทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว แต
จักขุนทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น
และจักขุนทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งมีขันธ ๕

[๑๒๖๖] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่
แหละแลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอิตถินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อิตถินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๗] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวเหลาใด เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๖๘] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๖๙] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ

ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอเุ บกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียเ คย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว
[๑๒๗๐] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แต
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียเคยเกิดขึ้น
แลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว
นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๑] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว

อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และฆานินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๒] ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ฆานินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตฆานินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียจักเกิดขึ้น และมนินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๓] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่น
แหละแลวจักปรินิพพาน แตปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และปุริสินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ปุริสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ถูกแลว
[๑๒๗๔] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๕] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แตโสมนัส*สินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึน้ แลว
และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว
นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
แตอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียจัก
เกิดขึ้น และอิตถินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว
[๑๒๗๖] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน แตอุเปกขินทรีย
จักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และอิตถินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๗] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม

อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๘] อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อิตถินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอิตถินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๗๙] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๐] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด

โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตโสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคย
เกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
กามาวจรสัตว
[๑๒๘๑] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียเคยเกิด
ขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจร*สัตว นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสิน
ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๒] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก ็จกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และปุรสิ ินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือกามาวจรสัตว
[๑๒๘๓] ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก ็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจร
สัตว นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปุริสินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจร*สัตว แตปุริสินทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรีย
จักเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือกามาวจร*สัตว
[๑๒๘๔] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยอุเบกขาจักเกิดขึน้ ในลําดับแหง
จิตใด และอสัญญสัตว แตโสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียกจ็ ักเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลัง
เขาถึงชั้นสุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๕] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัส จักเกิดขึ้นในลําดับ

แหงจิตใด และอสัญญสัตว แตอุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขา
ถึงชั้นสุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และชีวิตินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๖] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตสัทธินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิติน*ทรียเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และชีวติ ินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๗] ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใดปญญิน*ทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และอสัญญสัตว แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ชีวิตินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตชีวิตินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และชีวิตนิ ทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้

[๑๒๘๘] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต ปจฉิมจิตประกอบดวยโสมนัสจักเกิดขึ้นใน
ลําดับแหงจิตใด แตอุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจกั เกิดขึน้ และโสมนัสสินทรียก ็เคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๘๙] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนนั้ ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ผูมีความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตสัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวและสัทธินทรียก็จักเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๐] โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมี
ความพรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด โสมนัส*สินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น

มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส
ในเมื่อทุติยจิตเปนไปอยู แตโสมนัสสินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๑] อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด อุเปกขิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตอุเปกขินทรียเ คยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๒] สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด สัทธินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวที่กําลังเขาถึงชั้น
สุทธาวาส แตสัทธินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๓] ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
มนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตมนินทรียจักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น

ก็หาไม ปญญินทรียเคยเกิดขึน้ แลว และมนินทรียก็จักเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
หรือวา มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวใด ในภูมิใด ปญญินทรีย
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวซึ่งกําลังเขาถึง
ชั้นสุทธาวาส แตปญญินทรียเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักเกิดขึ้น และปญญินทรียก็เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้น คือสัตวผูมีขันธ ๔ มีขันธ ๕ นอกนี้
[๑๒๙๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ฆานินทรีย
ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ชีวิตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๗] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด โสมนัสสินทรีย
ฯลฯ อุเปกขินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด สัทธินทรีย

ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๒๙๙] ฆานินทรีย ฯลฯ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
โสมนัสสินทรีย อุเปกขินทรีย สัทธินทรีย ปญญินทรีย ไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวใด มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้นหรือ
ไมมี
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ปญญินทรีย ไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๓๐๐] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวในภูมิใด ฯลฯ
[๑๓๐๑] จักขุนทรียไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด โสตินทรีย
จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสตินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาสอสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๐๒] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จัก
ขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วนั้น ในภูมินั้น
ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และรูปาวจรสัตว แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ฆานินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๑๓๐๓] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อินถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดย
ภาวะนั่นแหละแลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๐๔] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ รูปาวจรสัตว และสัตวที่เปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็
โดยภาวะนั่นแหละ แลวจักปรินิพพาน แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และ
อรูปสัตว
[๑๓๐๕] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
และอรูปสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส และปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส และปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ
[๑๓๐๖] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด

โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิก*สัตว ในปญจโวการภูมิ และสัตวซึ่งมีจักขุ มีอุเบกขาเกิดขึน้ แลวจักปรินิพพาน
แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสิน*ทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น*คือสัตวชั้นสุทธาวาส อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๐๗] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว
แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จัก*ขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ และสัตวผูมีจักขุ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน แตจักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไม
เกิดขึ้น และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๐๘] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว
แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไม
เคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียจักไมเกิดขึน้ และจักขุนทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว

เหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และ
อสัญญสัตว
[๑๓๐๙] จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักขุนทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออรูปสัตว
แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม จักขุนทรียไมเคย
เกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จกั ไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด จักขุน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในปญจโวการภูมิ แตจักขุนทรียไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และจักขุนทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือสัตวชั้นสุทธาวาส ปจฉิมภวิกสัตว ในอรูปภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๐] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อิตถินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนัน่ *แหละ แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม อิตถินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๑๓๑๑] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว
หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ คือสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่นแหละ
แลวจักปรินิพพาน แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลา

นั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๑๓๑๒] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็
หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึน้ แลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๓๑๓] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิก*สัตว ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๑๔] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด

ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิก*สัตว ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีฆานะ มีโสมนัสเกิดขึ้นแลวจักปรินิพพาน
แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรีย
จักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก ไ็ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๕] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และสัทธินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้น และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๖] ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด ฆานิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตฆานินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ และฆานินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๑๗] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ถูกแลว

หรือวา ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ปุริสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนอิตถี ไปปฏิสนธิในภพไรๆ ก็โดยภาวะนั่น
แหละแลวจักปรินิพพาน แตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ
นั้นก็หาไม ปุริสินทรียจักไมเคยเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว อรูปาวจรสัตว
[๑๓๑๘] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวิตินทรียก ็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด อิตถิน*ทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๓๑๙] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสตั วใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อิตถินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว จักปรินิพพาน
แตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัส*สินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมิ*นั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
[๑๓๒๐] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด

อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจรสัตว
อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งมีโสมนัสเกิดขึน้ แลว จักปรินิพพาน แตอิตถินทรีย
ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึน้
และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๑] อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และ
อสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตอิตถินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และอิตถินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และ
อสัญญสัตว
[๑๓๒๒] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และชีวติ ินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ

หรือวา ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ชีวิตินทรียจักไมเกิดขึน้ และปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
[๑๓๒๓] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว แตโสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และโสมนัสสินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว และอรูปสัตว
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิม*ภวิกสัตว ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีอุเบกขาเกิดขึ้นแลว
จักปรินิพพาน แตปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ อสัญญสัตว
และอรูปสัตว
[๑๓๒๔] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปาวจร*สัตว อรูปาวจรสัตว แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และอุเปกขินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิก*สัตว ในกามาวจรภูมิ และสัตวซึ่งเปนปุริสะ มีโสมนัสเกิดขึน้ แลวจัก
ปรินิพพาน แตปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม
อุเปกขินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น

ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๕] ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น
ในภูมินั้นหรือ
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือรูปา*วจรสัตว อรูปาวจรสัตว แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้น
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ
และอสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว
ในกามาวจรภูมิ แตปุริสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และปุริสินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้น คือปจฉิมภวิกสัตว ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และอสัญญสัตว
[๑๓๒๖] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา โสมนัสสินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๓๒๗] ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรีย ฯลฯ สัทธินทรีย ปญญินทรีย มนินทรีย จักไม
เกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
จักเกิดขึ้น
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
ชีวิตินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
เคยเกิดขึ้นแลว
[๑๓๒๘] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิ
ใด อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู แตอุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้น

แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และ
อุเปกขินทรียก จ็ ักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
อุเปกขินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต และสัตวซึ่งจักมีปจฉิมจิตสัมปยุตดวยโสมนัส
เกิดขึ้นในลําดับแหงจิตใด แตโสมนัสสินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียจ ักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก็ไมเคย
เกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๒๙] โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิ
ใด สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือ
สัตวชั้นสุทธาวาส ในเมื่อทุตยิ จิตเปนไปอยู แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั ว
เหลานั้น ในภูมินั้นก็หาไม โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรีย
ก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
โสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตโสมนัสสินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และโสมนัสสินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้น
แลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๐] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วนั้น ในภูมินั้นหรือ
อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แตสัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสตั วเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม อุเปกขินทรียไมเกิดขึน้ แลว และสัทธินทรีย ก็จักไมเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
สัทธินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตอุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม สัทธินทรียจกั ไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก ็ไมเคยเกิดขึ้นแลว

แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๑] อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรีย จักไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมิ
นั้นหรือ
อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม อุเปกขินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
อุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตอุเปกขินทรียไ มเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และอุเปกขินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๒] สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
ปญญินทรีย ฯลฯ มนินทรียจกั ไมเกิดขึ้นแกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ซึ่งกําลังเขาถึงชั้นสุทธาวาส แตมนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด
สัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตสัทธินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ใน
ภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และสัทธินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลวแก
สัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
[๑๓๓๓] ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวใด ในภูมิใด
มนินทรียจักไมเกิดขึน้ แกสัตวนั้น ในภูมินั้นหรือ
ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตว
ที่กําลังเขาถึงชัน้ สุทธาวาส แตมนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น
ก็หาไม ปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลว และมนินทรียก็จักไมเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว
หรือวา มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวใด ในภูมิใด

ปญญินทรีย ไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวนั้น ในภูมินั้น
มนินทรียจักไมเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คือสัตวผูมีความ
พรอมเพรียงดวยปจฉิมจิต แตปญญินทรียไมเคยเกิดขึ้นแลวแกสัตวเหลานั้น
ในภูมินั้นก็หาไม มนินทรียจักไมเกิดขึ้น และปญญินทรียก็ไมเคยเกิดขึ้นแลว
แกสัตวเหลานั้น ในภูมินั้น คืออสัญญสัตว ฯลฯ
ปวัตติวาร จบ
ปริญญาวาร
[๑๓๓๔] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ ยอมกําหนดรู
โสตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดยอมกําหนดรูโสตินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๓๕] ผูใดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นยอมละโทมนัส*สินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรู
จักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๓๖] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ ยอมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
กําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๓๗] ผูใ ดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นยอมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๓๘] ผูใ ดยอมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นยอมกระทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ

หามิได
หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
กําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๓๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญา*ตัญญัตสามีตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๓๔๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอัญญิน*ทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสิน*ทรีย
บุคคล ๒ จําพวกยอมเจริญอัญญินทรีย แตจะละโทมนัสสินทรียก็หา
ไม ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมเจริญอัญญินทรีย และยอม
ละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๔๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
ละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๓๔๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
เจริญอัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย
หามิได
[๑๓๔๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได

หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หามิได
[๑๓๔๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญ
อัญญินทรีย
หามิได
[๑๓๔๕] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมไมละ
โทมนัสสินทรียหรือ
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แต
จะไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมคี วามพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวก บุคคลที่เหลือยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ ยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แต
จะไมกําหนดรูจ ักขุนทรียก็หาไม เวนบุคคลผูม ีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒
จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมละโทมนัสสินทรีย และยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
[๑๓๔๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย
บุคคลที่เหลือยอมไมกําหนดรูจ ักขุนทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรีย
หรือวา ผูใดไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ไมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคลผูที่พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย แตจะไมกําหนดรูจักขุนทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูที่พรอมเพรียงดวย
มรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๔๗] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ

อัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๔๘] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นยอมไมทาํ ให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะ
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค
และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรีย และไมทํา
ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
ไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตา*วินทรีย แตจะไมกําหนดรูจกั ขุนทรียก็หาไม เวนผูมีความพรอมเพรียงดวย
อรหัตมรรค และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตา*วินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๔๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นยอมไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคลที่ ๘ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรียกห็ าไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคล
ที่เหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ไมละโทมนัสสินทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย แตจะไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียง
ดวยมรรค ๒ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๕๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นยอมไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเจริญอัญญินทรีย
ก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือ
ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย

หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละ
โทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นยอมไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะ
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมละโทมนัสสินทรีย
และยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
ไมละโทมนัสสินทรีย
ผูที่มีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตา*วินทรีย แตจะไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวย
อนาคามิมรรค และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๕๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ยอมไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอม
เพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูทพี่ รอมเพรียงดวยมรรค ๔ จําพวกเสีย บุคคลที่
เหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๕๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ยอมไมกระทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอนัญญาตัสญัสสามี*ตินทรีย แตจะไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลที่ ๘ และ
พระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และ
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม

ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ยอมไมกระทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม เวนบุคคลที่ ๘ และพระอรหันตเสีย บุคคล
ที่เหลือยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย
[๑๓๕๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะ
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค
๓ จําพวก และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือ ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และ
ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
ไมเจริญอัญญินทรีย
ผูที่พรอมเพรียงดวยมรรค ๓ จําพวก ยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
แตจะไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม เวนบุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยมรรค ๓
จําพวก และพระอรหันตเสีย บุคคลที่เหลือยอมไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
[๑๓๕๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรู
แลวซึ่งจักขุนทรีย
บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยกําหนดรู
แลวซึ่งจักขุนทรียก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
[๑๓๕๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาญัสสามีตินทรีย แตจะเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรียก็หาไม พระอรหันตเคยเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
แลว และเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย

[๑๓๕๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยเจริญ
แลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรู
แลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๘] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
แตจะเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม ผูใดไดทาํ ใหแจงแลวซึ่ง
อรหัตผล ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา*ตาวินทรีย
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๕๙] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๔ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ
เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรียก ็หาไม บุคคล ๓ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญา
ตัญญัสสามีตินทรีย และเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๓๖๐] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคยเจริญ
แลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๑] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ

บุคคล ๓ จําพวกเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๒] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ
เคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัสสามี*ตินทรีย และเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๓] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะ
เคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผู
นั้นเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๔] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูใดยอมทําใหแจงแลวซึ่งอรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
แตจะเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม ผูใดไดทาํ ใหแจงแลวซึ่ง
อรหัตผล ผูนั้นเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย และเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา*ตาวินทรีย
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคย
เจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๕] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยละ
แลวซึ่งโทมนัสสินทรียหรือ

บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
และไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยละแลวซึง่ โทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคย
เจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวกไมเคยกําหนดผูแลวซึ่งจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวกไมเคยกําหนดรูแลว
ซึ่งจักขุนทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคย
เจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๖๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตา*วินทรีย แตจะไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
[๑๓๖๙] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคย
เจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๔ จําพวก ไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย

หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๗๐] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคย
เจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละ
แลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจะไมเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลว ซึ่งอัญญินทรีย
และไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๓๗๑] ผูใดไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยทํา
ใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไมเคย
ละแลวซึ่งโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย และไมเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๓๗๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคย
เจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจะไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๗๓] ผูใ ดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจะไม

เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยทํา
ใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๗๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทํา
ใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
ผูใดยอมทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ผูนั้นไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตา*วินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
[๑๓๗๕] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนนั้ จักละโทมนัสสิน*ทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวกจักกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักละโทมนัสสินทรียก็หาไม
บุคคล ๕ จําพวกกําหนดรูจักขุนทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๗๖] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก กําหนดรูจักขุนทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น จักกําหนด
รูจักขุนทรีย และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
กําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๗๗] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนนั้ จักเจริญอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๗๘] ผูใดจักกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนนั้ จักทําใหแจง ซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักกําหนด

รูจักขุนทรีย
ผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
แตจักกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน*ทรีย และจักกําหนดรูซึ่งจักขุนทรีย
[๑๓๗๙] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญ*ญัสสามีตินทรียหรือ
บุคคล ๔ จําพวก จักละโทมนัสสินทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น จักละ
โทมนัสสินทรีย และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักละ
โทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๘๐] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตจักละโทมนัสสินทรียก็หาไม
บุคคล ๕ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย และจักละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๘๑] ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักละ
โทมนัสสินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจักละโทมนัสสิน*ทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และจักละ
โทมนัสสินทรีย
[๑๓๘๒] ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
เจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญาตัญ*ญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น จักเจริญ

อัญญินทรีย และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๘๓] ผูใ ดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจักทํา
ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจักเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น
จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๓๘๔] ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อัญญินทรีย
ผูที่พรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตจัก
เจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และจักเจริญอัญญินทรีย
[๑๓๘๕] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัส*สินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมกําหนดรู
จักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๓ จําพวกจักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
[๑๓๘๖] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นจักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ไมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมกําหนด
รูจักขุนทรียกห็ าไม บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย

[๑๓๘๗] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๘๘] ผูใดจักไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
ผูพรอมเพรียงดวยมรรค จักไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย แตจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมกําหนดรูจักขุนทรีย และ
จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักไม
กําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๓๘๙] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ไมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๔ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมละ
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และจักไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๓๙๐] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็
หาไม บุคคล ๓ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมละโทมนัส*สินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๑] ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๓ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญา*ตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมทาํ ให

แจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักไม
ละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๒] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญ
อัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และ
จักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๓] ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี
ตินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักไม
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๓๙๔] ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แต
จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญิน*ทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นจักไม
เจริญอัญญินทรียหรือ
ถูกแลว
[๑๓๙๕] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ เคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนด
รูจักขุนทรีย

บุคคล ๒ จําพวกเคยละโทมนัสสินทรียแลว แตยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
ก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยละโทมนัสสินทรียแ ลว
และยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๙๖] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ เคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียผนู ั้น
ยอมกําหนดรูจกั ขุนทรีย
บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตยอม
กําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค เคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๓๙๗] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ เคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรู
จักขุนทรียหรือ
หามิได
[๑๓๙๘] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ เคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หามิได
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
กําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๓๙๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึง่
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ยอมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียแตยอมละ
โทมนัสสินทรียก็หาไม ผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค เคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๐๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึง่
อัญญินทรียหรือ

หามิได
หรือวา ผูใดเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัส
สินทรีย
หามิได
[๑๔๐๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๔๐๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
เคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดเคยเจริญแลวซึง่ อัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หามิได
[๑๔๐๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
เคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หามิได
[๑๔๐๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมเจริญอัญญินทรีย
หามิได
[๑๔๐๕] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยละแลว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย หรือ
บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียและไมเคย
ละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย

หรือวา ผูใดไมเคยละแลวซึง่ โทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไม
กําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๐๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
บุคคล ๖ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๐๗] ผูใดไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และไมเคย
เจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไม
กําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญิน*ทรีย แตยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๐๘] ผูใดไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย และไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย แตยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคย
กําหนดรูแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๐๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นไมเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย หรือ

บุคคล ๖ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๒ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๑๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญิน
ทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไม
ละโทมนัสสินทรีย
ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญิน*ทรีย แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๑๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นไมเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกยอมไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมไมละโทมนัสสินทรีย
ทานผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวกไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๑๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมเจริญอนัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยเจริญแลวซึง่
อัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไม
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย

บุคคลที่ ๘ ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตยอมไมเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย และ
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๑๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจะไมเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๗ จําพวกยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย และไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคลที่ ๘ ไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๗ จําพวกไมเคยทําใหแจงแลวซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย และยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๑๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยทําใหแจง
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
พระอรหันตยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจะไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญา
ตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยทําให
แจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดไมเคยทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้น
ยอมไมเจริญอัญญินทรีย
ผูที่มีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค ๓ จําพวก ไมเคยทําใหแจงแลว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก ไมเคย
ทําใหแจงแลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมไมเจริญอัญญินทรีย
[๑๔๑๕] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ จักละโทมนัส*สินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรู
จักขุนทรีย
[๑๔๑๖] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ จักเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
กําหนดรูจักขุนทรีย

หามิได
[๑๔๑๗] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ จักเจริญอัญญิน*ทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๑๘] ผูใดยอมกําหนดรูจ ักขุนทรีย ผูนนั้ จะทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
กําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมกําหนดรู
จักขุนทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย และยอมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๑๙] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ละโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๔๒๐] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญอัญญินทรีย
หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมละโทมนัสสินทรียก็หาไม
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักเจริญอัญญินทรีย และยอมละ
โสมนัสสินทรีย
[๑๔๒๑] ผูใดยอมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมละ
โทมนัสสินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมละโทมนัส-

*สินทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย และยอมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๒๒] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
เจริญอัญญินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๖ จําพวกจักเจริญอัญญินทรีย แตยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรียก็หาไม บุคคลที่ ๘ จักเจริญอัญญินทรีย และยอมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย
[๑๔๒๓] ผูใดยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๗ จําพวกทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญอนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคลที่ ๘ จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และ
ยอมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๒๔] ผูใดยอมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย หรือ
ถูกแลว
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมเจริญ
อัญญินทรีย
บุคคล ๕ จําพวกจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตยอมเจริญ
อัญญินทรียก็หาไม บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค ๓ จําพวก จักทํา
ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และยอมเจริญอัญญินทรีย
[๑๔๒๕] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักละโทมนัส*สินทรีย หรือ
บุคคล ๕ จําพวกยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัส*สินทรียก็หาไม บุคคล ๔ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมละ
โทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย

บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตตมรรค จักไมละโทมนัสสินทรีย แต
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๔ จําพวก จักไมละโทมนัสสินทรีย
และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๒๖] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย หรือ
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น ยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย แตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ไมกําหนดรูจักขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย แตยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก ็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๒๗] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรีย แตจักไมเจริญอัญญิน*ทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญ
อัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมกําหนดรู
จักขุนทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอรหัตมรรค จักไมเจริญอัญญินทรีย แต
ยอมไมกําหนดรูจักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย
และยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๒๘] ผูใดยอมไมกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมกาํ หนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมกําหนดรูจกั ขุนทรีย และจักไม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไม
กําหนดรูจักขุนทรีย
ถูกแลว
[๑๔๒๙] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นจักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ

ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น ยอมไมละโทมนัส*สินทรีย แตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ยอม
ไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นยอม
ไมละโทมนัสสินทรีย
บุคคลผูมีความพรอมเพรียงดวยอนาคามิมรรค จักไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย แตยอมไมละโทมนัสสินทรียก ็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และยอมไมละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๓๐] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นจักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็
หาไม บุคคล ๓ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมละโทมนัส*สินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๑] ผูใดยอมไมละโทมนัสสินทรีย ผูน ั้นจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมละโทมนัสสินทรีย และจัก
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไม
ละโทมนัสสินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๒] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
จักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมเจริญ
อัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นยอมไมเจริญ
อัญญาตาวินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๓] ผูใดยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นจัก
ไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ

บุคคล ๗ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักไมทํา
ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอนัญญาตัญญัส*สามีตินทรีย และจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอม
ไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๔] ผูใดยอมไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๕ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญา*ตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ยอมไมเจริญอัญญินทรีย และจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นยอมไม
เจริญอัญญินทรีย
ถูกแลว
[๑๔๓๕] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักละ
โทมนัสสินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๖] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคย
กําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๗] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อัญญินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยกําหนดรูแลวซึ่ง
จักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๘] ผูใดเคยกําหนดรูแลวซึ่งจักขุนทรีย ผูนั้นจักทําให

แจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยกําหนด
รูแลวซึ่งจักขุนทรีย
หามิได
[๑๔๓๙] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นเคยละ
แลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
หามิได
[๑๔๔๐] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจักเจริญอัญญิน*ทรียก็หาไม พระอนาคามีเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยละแลวซึ่งโทมนัส*สินทรีย
บุคคล ๖ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม พระอนาคามีจักเจริญอัญญินทรีย และเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๔๔๑] ผูใดเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
พระอรหันตเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย แตจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตา*วินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก เคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย และจักทําให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยละ
แลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๖ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตเคยละแลวซึ่ง
โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
และเคยละแลวซึ่งโทมนัสสินทรีย
[๑๔๔๒] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นจักเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจัก
เจริญอัญญินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามี-

*ตินทรีย และจักเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย แตเคยเจริญแลวซึง่ อนัญญา*ตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๕ จําพวก จักเจริญอัญญินทรีย และเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๔๓] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผู
นั้นจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
พระอรหันตเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจักทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก เคยเจริญแลวซึง่ อนัญญาตัญญัสสามี*ตินทรีย และจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญ
แลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม บุคคล ๖ จําพวก จักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวิน*ทรีย และเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๔๔] ผูใดเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นจักทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
หามิได
หรือวา ผูใดจักทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นเคยเจริญ
แลวซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หามิได
[๑๔๔๕] ผูใดเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนนั้ จักไมละโทมนัส*สินทรียหรือ
บุคคล ๕ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมละโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๓ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมละโทมนัสสินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมละโทมนัสสินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรู
จักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมละโทมนัสสินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจักขุนทรียก็หา
ไม บุคคล ๓ จําพวกจักไมละโทมนัสสินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๔๖] ผูใดไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นจักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ปุถุชนเหลาใดจักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมเคยกําหนดรู

จักขุนทรีย แตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก ไม
เคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้นไม
เคยกําหนดรูจกั ขุนทรีย
พระอรหันตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยกําหนดรู
จักขุนทรียก็หาไม บุคคล ๘ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และ
ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๔๗] ผูใดไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูนั้นจักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๗ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรีย
ก็หาไม บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยกําหนดรู
จักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยกําหนดรูจ ักขุนทรียก็หาไม
บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๔๘] ผูใดไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย ผูน ั้นจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น
ไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย และจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไมเคย
กําหนดรูจักขุนทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยกําหนดรู
จักขุนทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมทํา
ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยกําหนดรูจักขุนทรีย
[๑๔๔๙] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียหรือ
ปุถุชนเหลาใด จักไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยละโทมนัส*สินทรีย แตจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวกไม
เคยละโทมนัสสินทรีย และจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ผูนั้น
ไมเคยละโทมนัสสินทรีย
บุคคล ๓ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตไมเคยละ

โทมนัสสินทรียก็หาไม บุคคล ๖ จําพวก จักไมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
และไมเคยละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๐] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมเจริญ
อัญญินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจักไมเจริญอัญญินทรียก็
หาไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นไมละโทมนัสสินทรีย
และจักไมเจริญอัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยละโทมนัส*สินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยละโทมนัสสินทรีย
ก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้นจักไมเจริญ
อัญญินทรีย และไมเคยละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๑] ผูใดไมเคยละโทมนัสสินทรีย ผูนนั้ จักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๖ จําพวก ไมเคยละโทมนัสสินทรีย แตจักไมทําใหแจงซึ่ง
อัญญาตาวินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น
ไมเคยละโทมนัสสินทรีย และจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา บุคคลใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย บุคคล
นั้นไมเคยละโทมนัสสินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยละโทมนัส*สินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น จักไม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยละโทมนัสสินทรีย
[๑๔๕๒] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นจักไมเจริญอัญญินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แตจัก
ไมเจริญอัญญินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึง่ มรรค ปุถุชน
เหลานั้น ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมเจริญ
อัญญินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมเจริญอัญญินทรีย ผูนั้นไมเคยเจริญแลว
ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
บุคคล ๒ จําพวก จักไมเจริญอัญญินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ปุถุชนเหลานั้น จักไมเจริญอัญญินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัส-

*สามีตินทรีย
[๑๔๕๓] ผูใดไมเคยเจริญแลว ซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
ผูนั้นจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๒ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย แต
จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใดจักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ปุถุชนเหลานั้น ไมเคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย และจักไมทาํ ให
แจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไม
เคยเจริญแลวซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรียกห็ าไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค
ปุถุชนเหลานั้น จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย
[๑๔๕๔] ผูใดไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ผูนั้นจักไม
ทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรียหรือ
บุคคล ๘ จําพวก ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย แตจักไมทําใหแจง
ซึ่งอัญญาตาวินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึง่ มรรค ปุถุชน
เหลานั้น ไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย และจักไมทาํ ใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย
หรือวา ผูใดจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย ผูนั้นไม
เคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย
พระอรหันตจักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย แตไมเคยเจริญแลวซึ่ง
อัญญินทรียก็หาไม ปุถุชนเหลาใด จักไมไดเฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหลานั้น
จักไมทําใหแจงซึ่งอัญญาตาวินทรีย และไมเคยเจริญแลวซึ่งอัญญินทรีย ดังนี้แล
อินทริยยมก ที่ ๑๐ จบ
ยมกปกรณ ตอนสุดทาย จบ
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